
Požega - odlagalište Vinogradine 

Eurco d.d. za graditel jstvo, inženjering i 
zašt i tu okoliša osnovan je 1 9 9 5 . s ciljem 
uključivanja u obnovu u r a t u porušenih kuća 
u Hrvatskoj. Ubrzo je područje poslovanja 
prošireno na rušenje građevinskih objekata i 
reciklažu građevinskog materijala nastalog 
rušenjem, a od 2 0 0 3 . godine EURCO se 
među prvima uključuje u sanacije odlagališta 
komunalnog otpada. 

Sisak - odlagalište Gorička 

Od osnivanja EURCO 

veliku pažnju poklanja 

kvaliteti izvedenih 

radova i ispunjavanju svih zahtje

va i očekivanja naručitelja. Kon

cem 1998. godine uspješno je 

uveden i certificiran sustav uprav

ljanja kvalitetom prema normi 

ISO 9001, tako da je EURCO 

postao prepoznatljiv kao jedna 

od prvih tvrtki u Slavoniji sa 

uspješno certificiranim sustavom 

kvalitete. Intenzivan rast i razvoj 

tvrtke temelji se na velikim ulaga

njima u opremu i kadrove, zahva

ljujući čemu je EURCO postao 

tržišni i tehnološki lider na područ

ju rušenja i uklanjanja građevina i 

to ne samo u Republici Hrvatskoj 

nego i u široj regiji. 

Intenzivan razvoj u posljednjih 

pet godina ostvaren je i u područ

ju zaštite okoliša, posebice u 

segmentu sanacije i izgradnje 

odlagališta komunalnog otpada. 

Sanaciju prvog velikog odlagali

šta komunalnog otpada koje je 

sanirano sredstvima Fonda upra

vo je provela tvrtka EURCO d.d. 

Radilo se o odlagalištu Bazjaš 

pored Vinkovaca, a sanacija pot

pomognuta donacijom Vlade 

Kraljevine Danske provedena je 

u više faza od 2003. do 2007. 

godine. Od tada je tvrtka uspješ

no sanirala i/ili izgradila 18 odla

gališta otpada na području cijele 

Republike Hrvatske. 

(1) Vinkovci -
odlagalište Bazjaš 

Prva faza sanacije divljeg odla

gališta Bazjaš pored Vinkovaca 

započela je u lipnju 2003. sred

stvima koje je osiguralo Ministar

stvo zaštite okoliša Kraljevine 

Danske u sklopu pomoći Republi

ci Hrvatskoj za unapređenje sta

nja u zaštiti okoliša. Projekt sana

cije odlagališta Bazjaš je prvi pro

jekt sanacije divljeg odlagališta u 

RH, a lokacija je odabrana zato što 

je u tom trenutku Bazjaš bio naj

veće divlje odlagalište na područ

ju istočne Slavonije. 

Koncem kolovoza 2007. godi

ne okončana je završna, 5. faza 

zatvaranja odlagališta Bazjaš. 

Komunalni otpad se više ne 

dovozi na ovo odlagalište koje je 

sada trajno zatvoreno. Fond za 

zaštitu okoliša i energetsku učin

kovitost i Vukovarsko-srijemska 

županija su, kao investitori svih 

dosadašnjih radova sanacije, na 

ovaj način uspješno riješili jedan 

od najvećih ekoloških problema 

na području istočne Hrvatske. 

(2) Požega - odlagalište 
Vinogradine 

Sanacija odlagališta otpada 
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Vinkovci - odlagalište Bazjaš 



Vinogradine pored Požege obav

ljena je za naručitelja Tekija d.o.o. 

iz Požege, prema projektnom rje

šenju tvrtke IPZ Uniprojekt MCF 

d.o.o. iz Zagreba. Radovi su obu

hvatili sanaciju starog dijela odla

gališta te izradu novih kazeta za 

prihvat komunalnog otpada s 

pripadajućim objektima. 

(3) Sisak - odlagalište 
Goričica 

Sanacija i uređenje komunal

nog odlagališta Goričica u Sisku 

obavljeni su za naručitelja Gos

podarenje otpadom d.o.o. iz 

Siska, a prema projektnom rješe

nju tvrtke HIS d.o.o. S obzirom da 

se radilo o jednom od većih neu

ređenih odlagališta komunalnog 

otpada, opseg radova obuhvatio 

je uređenje starog dijela odlaga

lišta i uređenje novog dijela za 

odlaganje komunalnog otpada. 

(4) Umag - odlagalište 
Donji Picudo 

Izgradnja novog odlagališta 

komunalnog otpada na lokaciji 

Donji Picudo pored Umaga obav

ljena je za potrebe komunalne 

tvrtke '6. Maj d.o.o.' iz Umaga. 

Naručitelj se odlučio prvo izgra

diti novo odlagalište i tek nakon 

njegova puštanja u rad početi sa 

sanacijom starog odlagališta. 

Osim područja za odlaganje 

otpada izgrađena je i kompletna 

infrastruktura s pripadajućim 

objektima. 

(5) Zadar - odlagalište 
Diklo 

Pripremni radovi na sanaciji 

odlagališta Diklo pored Zadra 

izvedeni su tijekom 2007. godine 

u suradnji s lokalnim partnerima 

za naručitelja Čistoća d.o.o., 
Zadar. 

(6) Velika Gorica -
odlagalište Mraclinska 

Dubrava 
Na odlagalištu u Velikoj Gorici 

EURCO d.d. je izgradio i potpuno 

opremio 4. i 5. kazetu za odlaga

nje novoga otpada. 

(7) Križevci -
odlagalište Ivančino 

brdo 
Za Komunalno poduzeće 

d.o.o. iz Križevaca obavljena je 

sanacija odlagališta Ivančino 

brdo pored Križevaca prema pro

jektnom rješenju kojeg je izradila 

tvrtka IPZ Uniprojekt MCF d.o.o. 

iz Zagreba. Zbog iznimno teških 

uvjeta izvođenja radova (veliki 

broj kišnih dana i smještaj odla

gališta u sjenovitoj lokaciji u bli

zini šume), radovi su predstavlja

li velik izazov te su u potpunosti 

izvedeni u drugoj polovici 2007. 

godine. 

(8) Labin - odlagališta 
Streljana i Ispod Piacala 

Kao najpovoljnijeg ponudite-

Ija Grad Labin je odabrao tvrtku 

EURCO d.d. za sanaciju divljih 

odlagališta komunalnog otpada 

Streljana i Ispod Piacala. Radovi 

su uspješno izvedeni početkom 

2008. godine. 

(9) Pula - odlagalište 
Kaštijun 

Za naručitelja Pula Hercula-

nea d.o.o. iz Pule tijekom 2008. 

godine sanirano je odlagalište 

komunalnog otpada Kaštijun. 

Pored sanacije postojećeg odla

gališta izvedeni su i radovi izgrad-

Umag - odlagalište Donji Picudo 

Zadar - odlagalište Diklo 

Velika Gorica - odlagalište Mraclinska Dubrava 
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