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Molve, 05. veljače 2021. 

OPĆINA MOLVE 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja 

odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 

mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Molve za 2020. 

godinu – prijedlog za usvajanje 

 

PRAVNI TEMELJ: 

- čl. 36. st. 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (‘’Narodne novine’’ br. 94/13., 

73/17., 14/19. i 98/19.), 

- čl. 50. Statuta Općine Molve  („Službeni glasnik Općine Molve“ broj 2/20.) 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Općinsko vijeće 

PREDLAGATELJ:  Općinski načelnik 

 

OBRAZLOŽENJE: 

 Temeljem članka 50. Statuta Općine Molve ( „Službeni glasnik Općine Molve broj 

2/20.) dostavlja se na raspravu i usvajanje Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog 

otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje 

nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području 

Općine Molve za 2020. godinu. 

 Zakonom o održivom gospodarenju otpadom  („Narodne novine”  broj 94/13, 73/17, 

14/19. i 98/19.) u odredbi članka 36. stavka 9. propisano je da je izvršno tijelo jedinice 

lokalne samouprave dužno izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima 

uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja 

otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš podnijeti predstavničkom tijelu 

jedinice lokalne samouprave do 31.ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

 Slijedom navedenog predlaže se Općinskom vijeću Općine Molve usvajanje Izvješća 

o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i 

provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada 

odbačenog u okoliš na području Općine Molve za 2020. godinu, koja se daje u prilogu. 

 

     OPĆINSKI NAČELNIK 

                     Zdravko Ivančan, mag.ing.agr., v.r. 

 

 

 

Prilozi 

- Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog 

otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje 

otpada odbačenog u okoliš na području Općine Molve za 2020. godinu, 

- prijedlog Zaključka 

 



 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA  

ŽUPANIJA 

OPĆINA MOLVE 
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Molve, 05. veljače 2021. 

 

Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog 

otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za 

uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Molve za 2020. godinu 

 

I. UVOD 

  

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine” broj 94/13, 73/17, 

14/19. i 98/19.) u odredbi članka 36. stavka 9. propisano je da je izvršno tijelo jedinice 

lokalne samouprave dužno izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima 

uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja 

otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš podnijeti predstavničkom tijelu 

jedinice lokalne samouprave do 31.ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. 

 

II. LOKACIJE I KOLIČINE ODBAČENOG OTPADA 

 

 

1. Odlagalište u Molvama – mali peski dudilnjak , k.č.br. 6050/6 k.o. Molve, miješani 

komunalni   otpad iz kućanstva  i građevinski otpad volumena 10,00 m3.  

2. Odlagalište u Repašu- Novačka na k.č.br. 8233 k.o. Molve, miješani komunalni otpad 

i građevinski otpad 6,00 m3 

3. Odlagalište u Molve Gredama- Dravski rukav u Sekulini na k.č.br. 10054/16, 10041/3 

k.o. Molve, miješani komunalni otpad, volumena 6,00 m3 

4. Odlagalište u Molvama – Insula II, na k.č. br. 10868/1 k.o. Molve, miješani komunalni 

otpad, plastika, odjeća, karton, papir volumena 6,00 m3 

5. Odlagalište u Molvama kod bušotine na k.č.br. 6050/6 Šuma mali peski u Dudilnjaku  

k.o. Molve, miješani komunalni otpad, namještaj, papir, plastika 3,00 m3  

 

III. TROŠKOVI UKLANJANJA ODBAČENOG OTPADA 

 

U 2020. godini bilo je jedno uklanjanje odbačenog otpada i to na nelegalnom 

odlagalištu  na k.č. broj 6050/6  k.o Molve mali peski dudilnjak. 

Za sanaciju nelegalnog odlagališta odobrena su financijska sredstva od Općine Molve u 

iznosu 10.000 kn (Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Molve 

KLASA: 363-02/19-01/24, URBROJ:2137/17-01-19-1 , od 09.12.2019.). Za sanaciju 

navedenog odlagališta koja je završena 03.05.2020. utrošeno je 6.800,00 kn (sa PDV-om). 

Radove na sanaciji odlagališta izvodio je Obrt za pripremne radove u građevinarstvu Iskop 

Saša vl. Saša Čubela iz Molvi na temelju narudžbenice. 

  



Nakon izvršene sanacije na saniranom području postavljene su ploče sa natpisima o zabrani 

odlaganja otpada, a vlasnik čestice postavio je ogradu. 

Učestalo uklanjanje odbačenog otpada u 2020. godini bilo je na  grobljima na 

lokacijama pored kontejnera, gdje je odbacivanje otpada bilo u začetku te su odbačene manje 

količine otpada uklonjene u okviru redovitog održavanja čistoće javnih površina. Na 

navedenim mjestima također su postavljeni natpisi o upozorenju i zabrani odbacivanja otpada, 

kao i informaciji o brojevima telefona na koje se može izvršiti prijava nepropisno odloženog 

otpada. 

 

IV. PROVEDBA MJERA ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA 

OTPADA 

 

➢ Uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu 

- Općina Molve redovito zaprima obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. 

 

➢ Uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada  

- Općina Molve evidentira lokacije odbačenog otpada. 

 

➢ Provedba redovitog godišnjeg nadzora područja Općine Molve radi utvrđivanja 

postojanja odbačenog otpada 

- Svake godine se provodi godišnji nadzor područja Općine Molve radi utvrđivanja 

postojanja odbačenog otpada, a tijekom cijele godine se provode ciljani nadzori 

područja gdje je učestalo odbacivanje otpada. 

 

➢ Edukacija stanovništva za odgovorno gospodarenje s otpadom 

- Općina Molve u suradnji s davateljem javnih usluga prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada provodi trajnu 

edukaciju stanovništva za odgovorno gospodarenje otpadom sukladno Zakonu o 

održivom gospodarenju otpadom. 

 

➢ Druge mjere 

- učestala kontrola problematičnih lokacija i  

- postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada.  

Kako je cijelo područje Općine Molve obuhvaćeno redovitim odvozom otpada s 

kućnog praga i u reciklažnom dvorištu cijele godine, mišljenja smo da neće biti nikakve 

potrebe otpad, posebno krupni otpad odbacivati u okoliš. 

 

V. PROVEDBA MJERA ZA UKLANJANJE OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ 

 

Prikazom aktivnosti u 2020. godini vidljivo je da se mjere za uklanjanje otpada 

odbačenog u okoliš provode u skladu s financijskim mogućnostima Općine Molve. 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Zdravko Ivančan, mag. Ing.agr., v.r. 

 

 

 


