
 Na temelju članka 21. Zakona o održivom gospodarenja otpadom („Narodne Novine“, 

broj 94/13 i 73/17)  i članka 46. Statuta Općine Oprisavci ( Službeni vjesnik Brodsko - 

posavske županije br. 3/18), Općinski načelnik općine Oprisavci dana  07. svibnja  2018. 

godine, donosi: 

 

 

 

ODLUKU  

o izradi „Plana gospodarenja otpadom Općine Oprisavci  

za razdoblje 2018.-2023. godine 

 

 

 

Članak 1.  

Donosi se odluka o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Oprisavci za razdoblje 

od 2018.-2023. godine.  

 

Članak 2.  

 Odabrani stručni izrađivač za izradu predmetnog dokumenta iz članka 1. ove Odluke 

je tvrtka  EKO SAVJETNIK d.o.o., Matije Gupca 28, 35000 Slavonski Brod (OIB: 

31441764158)  prema dostavljenoj ponudi br. 018-2018 od 07.05.2018.g. 

 

Članak 3.  

 Plan gospodarenja otpadom Općine Oprisavci za razdoblje 2018. - 2023. godine 

potrebno je izraditi radi usklađenja sa Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 

razdoblje 2017. - 2022. godine    (NN 3/17) kao i važećim zakonskim propisima vezanim uz 

gospodarenja otpadom.  

 

Članak 4.  

 Planom gospodarenja otpadom Općine Oprisavci za razdoblje 2018. - 2023. godine (u 

daljnjem tekstu: Plan) utvrdit će se:  

- analiza, te ocjena stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području Općine Oprisavci, 

uključujući ostvarenje ciljeva;  

- podaci o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, 

odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada, te ostvarivanju ciljeva; 

- podaci o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom, te 

statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom; 

- podaci o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju; 

- mjere potrebne za ostvarivanje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, 

uključujući izobrazno - informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada; 

- opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada; 

- mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada; 

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

(glomaznog) komunalnog otpada;  

- popis projekata važnih za provedbu odredbi plana (reciklažno dvorište, zeleni otoci i ostali 

objekti);  

- organizacijski aspekti, izvori i visina financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja 

otpadom;  

- rokovi i nositelji izvršenja Plana.  

 



 

Članak 5.  

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenim web 

stranicama općine Oprisavci ( www.opcina-oprisavci.hr ). 

 

 

OPĆINA OPRISAVCI  

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

 

 

 

 

KLASA: 351-01/18-02/01 

URBROJ: 2178/14-02-18-1 

Oprisavci, 07. svibnja 2018. g.  

 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK : 

Pejo Kovačević 

   

http://www.opcina-oprisavci.hr/

