
Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o otpadu («Narodne novine» br. 178/04, 

153/05, 111/07, 60/08 i 87/09) i članka 47. Statuta Općine Oprisavci («Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije » br.3/13), a u skladu s Planom gospodarenja otpadom na 

području Općine Oprisavci za razdoblje od 2012. do 2020. godine („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ br. 20/2011) , Općinski načelnik Općine Oprisavci Pejo 

Kovačević, Općinskom vijeću Općine Oprisavci dana 23. veljače  2016. godine podnosi: 

 

 

IZVJEŠĆE 

o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

Općine Oprisavci za 2015. godinu 

 

1. UVOD 

Sukladno članku 21. stavak 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne 

novine" br. 94/13), općinsko vijeće Općine Oprisavci na svojoj 17. sjednici  održanoj dana 29. 

prosinca 2011. godine donijelo je Plan gospodarenja otpadom Općine Oprisavci za razdoblje 

od 2012. do 2020. godine, koji je objavljen u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije 

(br.20/2011). 

Plan gospodarenja otpadom Općine Oprisavci dokument je kojim se definira način i 

sustav gospodarenja  otpadom  na  području  Općine,  a  ujedno  služi  i  kao  osnova  za  

realizaciju projekata predviđenih Županijskim planom gospodarenja otpadom. 

Donošenjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) prestaje važiti Zakon 

o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09), što dovodi do izmjena propisanih obveza 

županija, gradova, općina te proizvođača otpada vezano za planove gospodarenja otpadom. 

Sukladno članku 174. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), postojeći 

županijski , gradski i općinski planovi gospodarenja otpadom koji su doneseni na temelju 

Zakona o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09) do dana stupanja na snagu ovog Zakona, 

ostaju na snazi  do isteka roka  na koji su doneseni u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s 

odredbama ovog Zakona i Plana. Sukladno  čl. 20 Zakona o održivom gospodarenju otpadom 

jedinica lokalne samouprave su u obvezi dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana jedinici 

područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku 

godinu i objaviti ga u svom službenom glasilu. 

 

2. ZAKONSKA REGULATIVA 

Plan gospodarenja otpadom općine predviđen je temeljem zakonske obveze Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13). Prema Zakonu o održivom gospodarenju 

otpadom (NN94/13) Plan gospodarenja otpadom JLS je planski dokument gospodarenja 

otpadom. Člankom 21. navedenog zakona propisano je da Plan gospodarenja otpadom grada  

odnosno JLS sadrži : 

 

1. analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području jedinice 

lokalne samouprave, 

2. podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, 

odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva 

3. podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom 

te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom, 

4. podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju, 

5. mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili  sprječavanja nastanka otpada, 

uključujući  izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada, 



6. opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama 

otpada, 

7. mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 

otpada, 

8. mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog 

(glomaznog) komunalnog otpada, 

9. popis projekta važnih za provedbu odredbi Plana, 

10. organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera 

gospodarenja otpadom, 

11. rokove i nositelje izvršenja Plana. 

 

Plan gospodarenja otpadom donosi gradsko, odnosno općinsko vijeće. Donošenjem 

Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) čl.20 propisano je da jedinice lokalne 

samouprave dostavljaju godišnje izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne ) 

samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuju ga u 

svom službenom glasilom. 

 

Jedinica područne (regionalne) samouprave dostavlja objedinjena izvješća Ministarstvu 

zaštite okoliša i prirode i Agenciji za zaštitu okoliša  do 31. svibnja tekuće godine za 

prethodnu  kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu i na svojim mrežnim 

stranicama. Plan gospodarenja otpadom općine Oprisavci usklađen je sa sljedećim 

dokumentima na razini države: 

 Zakonom o zaštiti okoliša (NN 94/13) 

 Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) 

 Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) 

 Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje  2007.-2015. 

godine (NN 85/07, 126/10, 31/11) 

 

3. OPĆI PODACI O OPĆINI OPRISAVCI 

Općina Oprisavci nalazi se u sastavu BRODSKO-POSAVSKE županije. Općina 

Oprisavci obuhvaća naselja: Oprisavci, Trnjanski Kuti, Poljanci, Svilaj, Stružani, Zoljani, 

Prnjavor i Novi Grad. Broj stanovnika  u općini Oprisavci prema popisu stanovništva iz 2011. 

godine iznosi 2.508 stanovnika. Prijevoz i skupljanje komunalnog otpada obavlja  Komunalna 

tvrtka RUNOLIST d.o.o., J.J. Strossmayera 34, 35210 Vrpolje. 

 

4. CILJEVI I MJERE PREMA PLANU GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE 

OPRISAVCI 

Plan gospodarenja otpadom za općinu Oprisavci usvojen je 29. prosinca  2011. godine, a u 

skladu je sa Zakonom o otpadu. 

Plan je prihvatilo  Općinsko Vijeće,  a sukladno istom i članku 7. Zakona o izmjenama i 

dopunama zakona o otpadu, jednom godišnje (do 30. travnja tekuće godine) Općinski 

načelnik je u obvezi podnijeti Općinskom Vijeću izvješće o izvršenju Plana, a poglavito o 

provedbi utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetnih mjera. 

Prema obvezama i odgovornostima u gospodarenju otpadom koje proizlaze iz Zakona o 

otpadu država je odgovorna  za gospodarenje opasnim otpadom i za spaljivanje otpada, 

županije i Grad Zagreb odgovorni su za gospodarenje svim vrstama otpada, osim za opasni 

otpad i spaljivanje, a gradovi i općine odgovorni su za gospodarenje komunalnim otpadom i 

građevinskim otpadom. 

 

 



5. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA 

Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji nastaje u domaćinstvima na području općine 

Oprisavci vrši tvrtka RUNOLIST d.o.o., iz Vrpolja.  Tako skupljeni otpad odvozi se na 

odlagalište "Vitika" tvrtke Univerzal d.o.o. Đakovo  na području Osječko-baranjske  županije, 

a korisnici usluge odvoza i odlaganja otpada odlažu ga na različite načine: po domaćinstvima 

su podijeljene posude 120 l te posude od 1.100 lit. po mjesnim grobljima i pojedinim 

tvrtkama. 

Prema podacima tvrtke Runolist d.o.o. u 2015. godini na području općine Oprisavci 

prikupljeno je  213 tona mješovitog otpada. 

Odvoz komunalnog otpada provodi se jednom tjedno. 

Odvoz glomaznog otpada iz domaćinstava provodi se dva puta godišnje na način da 

građani iznesu glomazni otpad ispred kuće te se prema posebnom rasporedu otpad odvozi 

kamionima. 

Općina Oprisavci započela je izgradnju reciklažnog dvorišta za razdvajanje 

reciklažnog otpada, čije se puštanje u pogon očekuje tijekom 2016. godine. Izvršena je 

nabava spremnika zapremine 120 litara koji su podijeljeni kućanstvima za odlaganje 

papirnatog otpada, koji će se prikupljati u reciklažnom dvorištu te kao sirovina distribuirati 

ovlaštenim otkupljivačima za daljnju preradu. 

 

6. MJERE ZA UKLJUČIVANJE SVIH DOMAĆINSTAVA U SUSTAV 

ORGANIZIRANOG ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA 

Općina Oprisavci je donijela Odluku o obveznom korištenju komunalne usluge 

održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada u sklopu 

Odluke o komunalnom redu (Službeni vjesnik BPŽ br. 15/11) donesene na 16. sjednici OV 

održanoj dana 15. prosinca 2011. godine, što predstavlja dobar temelj za provedbu 

predloženih mjera u Planu gospodarenja otpadom. 

 

7. MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR NAD ODLAGALIŠTIMA 

KOMUNALNOG OTPADA 

Na području Općine Oprisavci nema aktivnog legalnog odlagališta komunalnog otpada, 

već koncesionar sakupljeni komunalni otpad odvozi na odlagalište "Vitika" tvrtke Univerzal 

d.o.o. Đakovo  na području Osječko-baranjske  županije. 

U 2015. godini nije bilo inspekcijskih nadzora vezano za gospodarenje otpadom. 

 

8. POPIS OTPADOM ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA I NEUREĐENIH 

ODLAGALIŠTA 

Divlja odlagališta su mjesta na koja neodgovorne pravne i fizičke osobe odlažu svoj otpad 

bez ikakvih dozvola. Takva odlagališta sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike 

Hrvatske moraju se odmah sanirati i zatvoriti, kako bi se smanjio štetan utjecaj na okoliš, 

prvenstveno na podzemne vode. 

Na području Općine Oprisavci postoji 3 nesanirana odlagališta otpada: 

R. 
br
. 

Lokacija Koordinate K.č.br. 
Dimenzije 
deponije 

Volum
en 

(m3) 
Sastav otpada 

1. 
Trnjanski 

Kuti 
630382 4999038 495 20 m × 40 m 500 

Glomazni i ostali 

otpad 

2. Svilaj 642294 4999181 674 80 m × 20 m 300 Građevinski otpad 

3. Stružani 641854 5000225 483 60 m x 120 m 300 Glomazni otpad 



. 

U narednom razdoblju očekujemo intenziviranje aktivnosti oko zaštite okoliša i načina 

zbrinjavanja otpada. 

 

 

 

 

KLASA: 351-01/16-01/02 

URBORJ: 2178/14-02-16-1 

Oprisavci, 23. veljače 2016. godine. 

Općinski načelnik 

 Pejo Kovačević 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ 

br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i temeljem 

članka 32. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 

06/13),  Općinsko vijeće općine Oprisavci na  svojoj  23.  sjednici održanoj  10. ožujka 

2016.g. donosi 

 

 
O D L U K U 

o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o provedbi  

plana gospodarenja otpadom u 2015.g. 

 

 

 

 

Članak 1. 

 Usvaja se  Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 

Općine Oprisavci  za 2015. godinu. 

 Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika. ( KLASA: 351-01/16-01/02 

URBORJ: 2178/14-02-16-1 od 23.veljače 2016.g.) 

 

 

 

Ćlanak 2. 

 Ovo Izvješće stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko – posavske županije“. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE OPRISAVCI 

 

 

 

KLASA: 023-05/16-01/10 

URBROJ: 2178/14-01-16-1 

Oprisavci, 10. ožujka 2016.g.                

 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Franjo Klenuk 

DOSTAVITI: 

1. „Službeni vjesnik BPŽ“, 

2. Dosje zapisnika, 

3. Pismohrana  

 

 

 

 

 

 


