REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOGDANOVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-01/19-01/
Ur.br. 2196/03-01/01-19-01
Bogdanovci, 28.03.2019. godine
Temeljem članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom
(„NN 94/13, 73/17, 14/19) članka 32. Statuta Općine Bogdanovci “Službeni
vjesnik” Vukovarsko-srijemske žipanije broj 05/13 i 08/18.), Općinsko
vijeće na 19. sjednici održanoj dana, 28.03.2019. godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom na području Općine Bogdanovci
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na
području Općine Bogdanovci za 2018. godinu u cijelosti.
II.
Izvještaj iz članka 1. ove Odluke je sastavni dio ove Odluke.
II.
Ova Odluka objavit će se u “Službenom vjesniku” Vukovarskosrijemske županije.
Predsjednik Općinskog vijeća
Juraj Mihajlović

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOGDANOVCI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 363-01/19-01/
URBROJ. 2196/03-01/01-19Bogdanovci, 21. 03. 2019. godine
Temeljem članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („NN 94/13, 73/17,
14/19)), članka 47. Statuta Općine Bogdanovci “Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske
županije broj 05/13 i 08/18.), Općinski načelnik dana 21.03.2019. podnosi:
IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području
Općine Bogdanovci

Uvod:
Temeljem članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom jedinice lokalne samouprave su
dužne svake godine na sjednici Općinskog vijeća raspraviti i usvojiti Izvješće o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom za proteklu godinu i do 31. ožujka tekuće godine dostaviti izvješće o
provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno
županiji
Plan gospodarenja otpadom za općinu Bogdanovci usvojen je na 34. sjednici Općinskog vijeća
Općine Bogdanovci dana, 18.09.2008. godine i isti je objavljen u “Službenom vjesniku”
Vukovarsko-srijemske županije broj 16/08. U završnoj fazi je izrada novog Plana gospodarenja
otpadom u skladu s novim zakonom o gospodarenju otpada.
Općina Bogdanovci obuhvaća naselja: Bogdanovci, Petrovci i Svinjarevci. Prema popisu
stanovništva iz 2011.godine bilo je 1957 stanovnika.
Prema Planu Načelnik jednom godišnje podnosi općinskom vijeću izvješće o izvršenju Plana, a
poglavito o provedbi utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih mjera.
Na temelju članka 20. st. 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (''Narodne novine'' br.
94/13), Jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana jedinici
područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu
i objavljuje ga u svom službenom glasilu.

Opis postojećeg stanja sakupljanja, prijevoza i zbrinjavanja otpada
Sustav prikupljanja komunalnog otpada na području općine Bogdanovci dijeli se na:
Sustav prikupljanja komunalnog otpada iz kućanstava
Sustav odvojenog prikupljanja otpada namijenjenog recikliranju
Sustav prikupljanja glomaznog otpada
Komunalni otpad je otpad koji je nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan
otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada iz poljoprivrede i šumarstva.
Organizirano skupljanje i odvoz komunalnog otpada koji nastaje u domaćinstvima i kod pravnih
osoba na području Općine Bogdanovci vrši tvrtka Komunalac d.o.o. iz Vukovar.
Komunalac d.o.o. u skladu s ugovorom informira mještane o svim zakonskim obvezama.
Korisnici usluge komunalni otpad odlažu u posude od 120 l i 240 l. Tako skupljeni otpad odvozi

se na odlagalište otpada pod nazivom „Petrovačka dola“. Odvoz komunalnog otpada od
domaćinstava i pravnih osoba provodi se jedanput tjedno, a veliki kontejneri sa groblja prazne se
po potrebi.
Mještanima općine Bogdanovci omogućeno je odvojeno sakupljanje otpadnog papira, metala,
stakla, plastike i tekstila putem zelenih otoka. Zeleni otok je mjesto na javnoj površini na kojoj
su smješteni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada (papir, staklo, plastika i tekstil). Na
području Općine Bogdanovci postavljena su 3 zelena otoka i to po jedan u svakom naselju. U
dogovoru s koncesionarom postavit će se još po jedan zeleni otok za naselja Bogdanovci i
Petrovci.
Izdvojeno skupljanje otpada ( papir, staklo, plastika i tekstil) provodi se dok kontejneri (1100 l)
ne budu popunjeni, a tada se prazne i ponovo koriste. Na kontejnerima se nalaze natpisi koja vrsta
navedenog otpada se odbacuje u koji kontejner (kontejneri su i u različitim bojama.)
Odvoz glomaznog otpada iz domaćinstava provodio se dva puta godišnje na način da građani
iznesu glomazni otpad ispred kuće te se prema posebnom rasporedu otpad odvozi kamionima.
Izdvojenim skupljanjem pojedinih vrsta otpada (papir, plastika i ambalažno staklo, tekstil)
količina otpada se u velikoj mjeri smanjuje čime se postiže:
-

smanjenje količina otpada kojeg je potrebno odložiti na odlagalište i uštedu na
odlagališnom prostoru,
povećanje količina sekundarnih sirovina,
smanjenje emisije metana i drugih plinova koji nastaju u manjim koncentracijama na
odlagalištu komunalnog otpada,
smanjenje opterećenja procjednih voda, a posredno time i smanjenje mogućnosti
onečišćenja površinskih i podzemnih voda.

Integralni koncept cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u sebi sadrži osnovna načela i to:
- izbjegavanje otpada,
- vrednovanje otpada i
- zbrinjavanje otpada.
Na području Općine Bogdanovci nema više divljih odlagališta otpada, jer su preostala dva divlja
odlagališta otpada, Šarviz i Gajić u k.o. Svinjarevci sanirana i zatvorena u 2014. godini u suradnji
s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Općina Bogdanovci u skladu sa zakonskom mogućnosti nije krenula samostalno u izradu
reciklažnog dvorišta. Općina Bogdanovci, da bi zadovoljila zakonsku normu, može imati akt sa
susjednom općinom ili gradom o korištenju reciklažnog dvorišta radi blizine našim mještanima
gdje bi mogli odložiti, ako žele, problematični otpad. Navedena obaveza je ispunjena
Sporazumom između Općine Bogdanovci i Grada Vukovara (Komunalac doo). a sve sukladno
članku 23. st. 5, članku 28. st.2. i članku 31. Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Mještani
uz predočenje osobne iskaznice mogu besplatno odlagati otpad u reciklažnom dvorištu na
Petrovačkoj doli. Troškove odlaganja snosi Općina Bogdanovci.
Sprečavanje odbacivanja i otklanjanje odbačenog otpada nastoji se riješiti preko djelatnika
odjeljka za komunalne poslove svakodnevnim nadzorom javnih površina, te putem opomena u
skladu s postupanjem komunalnog redara.
Zaključak:
Realizacija i kvalitetno funkcioniranje cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom
zacrtanog Planom, zasnovano je na uključenosti i velikoj suradnji građana, jedinice lokalne
samouprave i koncesionara, u provedbi planiranih mjera te osiguranju potrebnih financijskih
sredstava u proračunu. Tijekom proteklog razdoblja, suradnja se može ocijeniti

zadovoljavajućom, ali je za postizanje planiranih ciljeva istu u narednom razdoblju potrebno
intenzivirati.
I dalje će se intenzivno raditi na edukaciji pravnih i fizičkih osoba, te unaprijediti sustav
odvojenog sakupljanja otpada sukladno planovima višeg reda, kako bi se do kraja proveo
program cjelovitog sustava gospodarenja otpadom i ispoštovale zakonske odredbe. Također,
predviđa se daljnje sudjelovanje i pokroviteljstvo u pojedinačnim akcijama, bilo onim
organiziranim unutar Općine ili onih na regionalnom ali i državnim nivou.
Načelnik općine
Marko Barun, bacc.admin.publ.

