
 Temeljem članka 11. stavak 4. Zakonu o otpadu (Narodne novine, br. 178/04., 111/06., 
60/08. i 87/09) i članka 23. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije, br. 25/09), 
Gradsko vijeće Grada Ogulina na sjednici održanoj dana 15. svibnja 2012. godine prihvaća 

 
 

I  Z  V  J  E  Š  Ć  E 

O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA OGULINA 

ZA 2011. GODINU 

 
 Gradsko vijeće Grada Ogulina na sjednici održanoj 17. studenog 2009. godine je 
sukladno odredbama Zakona o otpadu donijelo Odluku o usvajanju Plana gospodarenja 
otpadom Grada Ogulina. 
 
 Prema odredbama Zakona, gradonačelnik je do konca travnja tekuće godine dužan 
Gradskom vijeću podnijeti izvješće o izvršenju Plana za prethodnu godinu, poglavito o provedbi 
obveza i učinkovitosti poduzetih mjera. 
 
 Planom gospodarenja otpadom Grada Ogulina predviñene su tri osnovne grupe mjera: 
mjere odvojenog prikupljanja otpada, mjere izbjegavanja i smanjenja nastanka otpada te mjere 
za upravljanje i nadzor (sanaciju) odlagališta komunalnog otpada Sodol. 
 
 Kao i ranijih godina, tijekom 2011. godine Grad Ogulin je kao prioritetnu mjeru za 
rješavanje odredio sve postupke i radnje u cilju realizacije Projekta sanacije s daljnjim 
korištenjem do zatvaranja odlagališta komunalnog otpada Sodol. 
 
 U cilju realizacije Projekta sanacije uz stalno izvješćivanje prema Fondu za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost Grad Ogulin je tijekom godine bio u obvezi, te je izvršio povrat 
više doznačenih sredstava Fondu.  
 
 Takoñer, prema Fondu je dano očitovanje po kojem je Grad u cijelosti spreman prepustiti 
voñenje projekta sanacije odlagališta Fondu s ciljem da se sredstva za sanaciju u cijelosti 
osiguraju iz predpristupnih fondova Europske unije. 
 
 U drugoj polovici godine, Grad Ogulin i tvrtka SKG d.o.o. koja upravlja odlagalištem, po 
nalogu inspekcije zaštite okoliša uredili su zaštitni protupožarni pojas oko odlagališta. Grad 
Ogulin proveo je i postupak javne nabave za izgradnju žičane ograde oko odlagališta a što je i 
dovršeno tijekom listopada 2011. Radovi su izvedeni sukladno glavnom i izvedbenom projektu 
sanacije. 
 
 U 2011. godini, zbog izmjene ranije usvojenog Sporazuma i Društvenog ugovora o 
osnivanju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije, Gradsko vijeće Grada Ogulina 
usvojilo je "novi" Sporazum o osnivanju Centra, te dalo ovlast Gradonačelniku da zajedno sa 
svim ostalim osnivačima potpiše Društveni ugovor a što je i učinjeno. 
 
 



 U cilju provedbe mjera za unaprjeñenje skupljanja otpada, Grad je u suradnji s Fondom 
osigurao nabavku, tj. proveo postupak javne nabave za kupnju kamiona - samopodizača za 
utovar i prijevoz kontejnera za komunalni otpad. Kamion je sredinom godine isporučen tvrtki 
SKG d.o.o. i za isti je 60% sredstava osigurao Fond a 40% sredstava Grad Ogulin. 
 
 Prema istom modelu zajedničkog financiranja, Odlukom Fonda, Gradu Ogulinu je 
odobrena nabava odreñenog broja posuda za otpad zapremine 120 i 1100 litara za odvoz 
otpada s područja MO Drežnica. Kako je Odluka Fonda donesena krajem 2011. godine, 
postupak nabave proveden je početkom 2012. godine. Nabavljeno je 45 posuda zapremine 
1100 litara i 60 posuda zapremine 120 litara. 
 
 Grad Ogulin će u cilju provedbe Plana gospodarenja otpadom i nadalje sve svoje 
aktivnosti usmjeravati na realizaciju Projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada Sodol, 
odnosno zajedno sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na iznalaženje 
financijskih sredstava za realizaciju tog projekta. 
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