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27.
Temeljem članka 36. stavka 9.
Zakona o održivom gospodarenju otpadom
(„Narodne novine“ br.94/13,73/17) i
članka 34. Statuta Općine Bilje ( “Službeni
glasnik” Općine Bilje, broj 5/13, 3/14, 2/18
i 3/18 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Bilje na 8. sjednici, dana 28.
ožujka 2018.g. usvojilo je

Bilje podnosi
Općine Bilje

Općinsko

vijeću

IZVJEŠĆE
o lokacijama i količinama odbačenog
otpada te troškovima uklanjanja
odbačenog otpada
na području Općine Bilje u 2017. Godini
I. UVOD

ZAKLJUČAK
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O
LOKACIJAMA I KOLIČINAMA
ODBAČENOG OTPADA TE
TROŠKOVIMA UKLANJANJA
ODBAČENOG OTPADA NA
PODRUČJU OPĆINE BILJE U 2017.
GODINI
1. Prihvaća se Izvješće o lokacijama i
količinama
odbačenog
otpada
te
troškovima uklanjanja odbačenog otpada
na području Općine Bilje u 2017. godini,
koji se nalazi u privitku ovog Zaključka i
čini njegov sastavni dio.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog
dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Bilje.
Klasa: 351-02/17-01/1
Urbroj: 2100/02-01-18-11
Bilje, 28. ožujak 2018.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Srećko Tatarević,v.r.
****************************
Temeljem članka 36. stavka 9.
Zakona o održivom gospodarenju otpadom
(“Narodne Novine” broj 94/13,73/17) i
članka 51. Statuta Općine Bilje, (“Službeni
glasnik Općine Bilje” br. 5/13, 3/14, 2/18 i
3/18 – pročišćeni tekst) načelnik Općine

Temeljem članka 36. stavka 9. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom, izvršno
tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je
izvješće o lokacijama i količinama
odbačenog otpada, troškovima uklanjanja
odbačenog otpada, provedbi mjera za
sprječavanje nepropisnog odbacivanja
otpada i mjerama za uklanjanje otpada
odbačenog u okoliš podnijeti Općinskom
vijeću do 31. ožujka tekuće godine za
prethodnu kalendarsku godinu.
II. LOKACIJE
I
KOLIČINE
ODBAČENOG OTPADA
Na području Općine Bilje tijekom godine
evidentirane su lokacije onečišćene
otpadom, lokacije koje se nalaze na
području kojim upravlja Općina Bilje
sanirane su, za lokacije koje su u
privatnom vlasništvu ili kojima upravljaju
druge pravne osobe, vlasnici su upoznati sa
obvezom zbrinjavanja otpada.
Registrirane divlje deponije na kojima je
bilo evidentiranog odbačenog otpada
sanirane su ranijih godina i na istima se
nije pojavio novi odbačeni otpad u
posljednje dvije godine.
III. KOLIČINE
UKLONJENOG
OTPADA I TROŠKOVI
UKLANJANJA
ODBAČENOG OTPADA
Nepropisno odbačeni otpad uklanjao se u
okviru redovnog održavanja i čišćenja

***********************************************************************
Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : Željko Cickaj ,iur. načelnik Općine Bilje
Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje

248

«Službeni glasnik»

javnih površina putem Komunalnog -Bilje
d.o.o., Bilje i to u sklopu njihove redovne
djelatnosti.
Uklanjanje otpada (građevinski, glomazni,
komunalni) vršilo se u okviru Programa
održavanja komunalne infrastrukture, a u
sklopu redovne djelatnosti Komunalnog Bilje d.o.o..
Ukupno je uklonjeno s javnih površina
64,28 tona miješanog komunalnog otpada,
a sredstava su osigurana u Proračunu
Općine
Bilje, Program
održavanja
komunalne infrastrukture, a u 2017. godini
utrošeno je 214.954,56 kuna.
Tijekom 2017. godine nije proveden ni
jedan postupak temeljem članka 36. stavka
1. točke 2. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom, odnosno postupak
za uklanjanje otpada sa privatne
nekretnine.
Sukladno članku 40. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom, pravna i fizička
osoba – obrtnik može, u suradnji s osobom
koja posjeduje važeću dozvolu za
gospodarenje otpadom, organizirati akciju
prikupljanja otpada u svrhu provedbe
sportskog, edukativnog, ekološkog ili
humanitarnog sadržaja, ako je ishodila
suglasnost upravnog odjela jedinice
lokalne samouprave nadležnog za poslove
zaštite okoliša. Trajanje akcije ograničeno
je na najviše 30 dana, a nadzor nad
provedbom akcije obavlja komunalni
redar.
Tijekom 2017. godine nije bilo zahtjeva za
provođenjem
organiziranih
akcija
prikupljanja otpada.
Sveukupni prikaz količine
otpada u 2016. godini
Način uklanjanja otpada

uklonjenog

Količina
(tona)
U okviru Programa održavanja komunalne
infrastrukture,
64,28
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a
u
sklopu
redovne
Komunalnog - Bilje d.o.o.
Ukupno:

djelatnosti

64,28
IV. MJERE ZA SPRJEČAVANJE
NEPROPISNOG
ODBACIVANJA OTPADA
U
cilju
sprječavanja
nepropisnog
odbacivanja otpada provodile su se
sljedeće mjere:
1. Nadzor komunalnog redarstva nad
javnim i privatnim površinama,
2. Izdavana su usmena upozorenja
vlasnicima
otpada
u
svrhu
edukacije
putem
komunalnog
redarstva
3. Edukacija stanovništva putem
koncesionara Baranjske čistoće
d.o.o.
V. EVIDENTIRANJE LOKACIJA
ONEČIŠĆENIH OTPADOM
Kontinuirano se provodi evidentiranje
lokacija onečišćenih otpadom na području
Općine Bilje.
Evidencija će se kontinuirano ažurirati
podacima prilikom pojave novih lokacija
onečišćenih otpadom slijedom dojave od
strane građana ili uočene tijekom nadzora
komunalnih redara.
Na službenoj stranici Općine Bilje biti će
postavljene i informacije o načinu i
kontaktima na koje građani mogu prijaviti
onečišćenje.
Evidencija lokacija onečišćenih otpadom
sadrži:
1. naziv i broj lokacije,
2. naziv katastarske općine,
3. naznaku vrste otpada,
4. procijenjenu količinu,
5. Gauss Krugerove koordinate lokacije,
6. površinu onečišćene lokacije,
7. fotodokumentaciju.
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Tijekom 2017. godine nije zaprimljena niti
jedna prijava putem sustava.
VI. PROVEDBA
REDOVITOG
GODIŠNJEG NADZORA
Stupanjem na snagu Zakona o održivom
gospodarenju otpadom, nadzor nad
lokacijama onečišćenih otpadom je s
Ministarstva zaštite okoliša i prirode,
inspekcije zaštite okoliša prešao u
nadležnost
komunalnog
redarstva.
Sukladno članku 36. stavku 3. Zakona o
održivom
gospodarenju
otpadom,
komunalni redar rješenjem naređuje
vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine,
ako vlasnik nije poznat, na kojem je
nepropisno odložen otpad uklanjanje tog
otpada, odnosno osobi koja sukladno
posebnom propisu upravlja određenim
područjem (dobrom), ako je otpad odložen
na tom području (dobru).
Tijekom 2017. godine komunalni redar je u
sklopu redovitih obilazaka terena provodio
nadzor nad javnim površinama.
VII.

ZAKLJUČAK

Unatoč zakonski uređenom sustavu
gospodarenja otpadom i dalje je prisutno
neodgovorno
odlaganje
otpada
na
lokacijama koje za to nisu predviđene, što
za posljedice ima nepovoljan učinak na
okoliš i financijski teret za proračun
Općine Bilje, a posljedično i za građane.
Potrebno je nastaviti provedbu redovitog
godišnjeg nadzora područja Općine Bilje,
posebno lokacija na kojima je bilo
evidentirano postojanje odbačenog otpada,
te postupanje komunalnog redara sukladno
članku 36. stavak 3. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom.
S obzirom na evidenciju lokacija
onečišćenih otpadom, a u skladu s člankom
36. stavkom 10. Zakona o održivom
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gospodarenju otpadom, potrebno je
donijeti Odluku o provedbi posebnih mjera
sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu
na lokacije na kojima je u više navrata
utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada,
prvenstveno uvođenjem video nadzora
kako bi se mogli utvrditi počinitelji
prekršaja i kako bi se poštovalo osnovno
načelo održivog gospodarenja otpadom da
onečišćivač plaća, odnosno snosi troškove
mjera gospodarenja otpadom, te je
financijski odgovoran za provedbu
sanacijskih mjera zbog štete koju je
prouzročio ili bi je mogao prouzročiti
otpad.
Klasa: 351-02/17-01/1
Urbroj:2100/02-02-17-8
Bilje, 20. ožujka 2017.g.
Načelnik
Željko Cickaj, iur.v.r.
**********************************

28.
Na temelju članka 36. stavku 10.
Zakona o održivom gospodarenju otpadom
(„Narodne novine“ broj 94/13, 73/17) i
članka 34. Statuta Općine Bilje ( “Službeni
glasnik” Općine Bilje, broj 5/13, 3/14, 2/18
i 3/18 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Bilje na 8. sjednici, dana 28.
ožujka 2018.g. usvojilo je

ODLUKU
O PROVEDBI POSEBNIH MJERA
SPRJEČAVANJA ODBACIVANJA
OTPADA
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se posebne
mjere sprečavanja odbacivanja otpada u
odnosu na lokacije na kojima je u više
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