
Obrazloženje uz Nacrt Plana gospodarenja otpadom 

Općine Bilje za razdoblje 2018. - 2023. godine 
 

Člankom 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 

73/17) (u daljnjem tekstu: Zakon) određen je minimalan sadržaj Plana gospodarenja otpadom 

jedinice lokalne samouprave, odnosno da isti sadrži najmanje sljedeće: 

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

lokalne samouprave, uključujući ostvarivanje ciljeva, 

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 projekata važnih za provedbu odredbi Plana, 

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

gospodarenja otpadom, 

11. rokove i nositelje izvršenja Plana. 

Istim člankom Zakona određeno je da se Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne 

samouprave, donosi se za razdoblje od šest godina, a njegove izmjene i dopune po potrebi. 

Člankom 22. Zakona određeno je da se Nacrt Plana gospodarenja otpadom jedinice 

lokalne samouprave objavljuje se radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti, 

te da posredstvom medija jedinice lokalne samouprave izvješćuju javnost o mjestu na kojem 

je nacrt Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave dostupan te načinu i 

vremenu iznošenja mišljenja, prijedloga i primjedbi. 

Istim člankom Zakona utvrđen je da rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, 

prijedloge i mišljenja ne može biti kraći od 30 dana od dana objave. 

Kao osnova za izradu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave 

koristi se Zakon, Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske koji je donesen je 5. 

siječnja 2017. godine, Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (u daljnjem tekstu: 

Uredba) donesena 25. svibnja 2017. godine koja je na snagu stupila 1. studenog 2017. godine 

te ostali podzakonski akti. 

 

Ovim se Nacrtom Plana gospodarenja otpadom Općine Bilje za razdoblje 2018. - 

2023. godine (u daljnjem tekstu: Nacrt) utvrđuje postojeće stanje sustava gospodarenja 

otpadom i utvrđuju ciljevi, aktivnosti, mjere i projekti značajni za gospodarenje otpadom na 

području Općine Bilje za razdoblje od šest godina.  



Predloženi Nacrt sljedeće: 
 

1. Uvod – utvrđena su polazišta za izradu Nacrta,  
 

2. Osnovne značajke Općine Bilje – utvrđena su prostorna i demografska obilježja i 

analiza prostorno -planske dokumentacije 
 

3. Analiza, ocjena stanja i potreba u gospodarenju otpadom – provedena je analiza 

Planova gospodarenja otpadom za ranije razdoblje, Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja 

otpadom na području Općine Bilje i utvrđeno postojeće stanje gospodarenja otpadom u 

Općini Bilje 
 

4. Podaci o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, 

odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada – utvrđene su vrste i količine proizvedenog 

otpada 
 

5. Podaci o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje 

otpadom te statusu sanacije neuklađenih odlagališta -  napravljen je pregled tvrtki koje 

obavljaju neku od djelatnosti iz gospodarenja otpadom na području Općine Bilje, podataka o 

odlagalištu neopasnog otpada Gradsko odlagalište otpada Beli Manastir, ŽCGO-u Orlovnjak, 

planiranom reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu, te zelenim otocima. 

 

6. Podaci o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju – podatak o sustavu 

dojave lokacija divljih odlagališta. 

 

7. Ciljevi i mjere u gospodarenju otpadom – utvrđeni su ciljevi za Općinu Bilje, 

napravljena procjena razvoja tijeka otpada, potrebe i način uspostave novih sustava i mreže 

građevina i uređaja za gospodarenje otpadom, aktivnosti i mjere potrebne za ostvarivanje 

ciljeva u gospodarenju otpadom na području Općine Bilje, obveze Općine Bilje sukladno 

Zakonu i Uredbi, mjere za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području 

Općine Bilje 

 

8. Popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana gospodarenja otpadom Općine 

Bilje – utvrđeno je 5 projekata važnih za provedbu Plana gospodarenja otpadom Općine Bilje 

 

9. Organizacijski aspekti, rokovi i izvori financijskih sredstava za provedbu mjera 

gospodarenja otpadom – utvrđeni su svi aspekti koji utječu na provedbu mjera 

 

10. Korišteni pojmovi 

 

11. Zakonski propisi i literatura 

 

12. Prilozi – uzimajući u obzir činjenicu da je veliki dio područja Općine Bilje u 

sklopu Ekološke mreže ili je dio zaštićene prirode u prilogu se nalaze popisi ciljanih vrsta i 

staništa i zaštićenih područja prirode 

 

 U Proračunu Općine Bilje za 2018. godinu osigurana su sredstva za Izradu Plana 

gospodarenja otpadom Općine Bilje, a u Proračunu Općine Bilje za 2018. godinu i 

projekcijama za 2019. i 2020. godinu osigurana su sredstva za potrebe sustava gospodarenja 

otpadom.  


