Na temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („N.N.“ broj 94/13,
73/17) i članka 45. Statuta Općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
01/18), Općinski načelnik općine Gornja Vrba donosi :
IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA
PODRUČJU OPĆINE GORNJA VRBA U 2017. GODINI
1. Uvod
Prostor Općine Gornja Vrba smješten je u istočnom dijelu Brodsko-posavske županije na prometnogospodarskoj okosnici razvoja Županije.Ona se nalazi neposredno uz Grad Slavonski Brod s kojim je
snažno povezana.Prostor općine se nalazi u nizinskom predjelu Županije, u kojem je smješteno niz
značajnih prometnih koridora.
Općina Gornja Vrba je najmanja jedinica lokalne samouprave na području Županije. Ima površinu
20,16 km 2 i udio od 1,0% u županijskom prostoru.
Po posljednjem popisu stanovništva iz 2011. Općina Gornja Vrba imala je 2.512 stanovnika,
raspoređenih u 2 naselja, Donja Vrba – 599 i Gornja Vrba - 1.913 stanovnika.
Općina je gušće naseljena od prosjeka Županije i 2011.godine je gustoća naseljenosti iznosila 124,6
stanovnika po 1 km2.
Na području općine Gornja Vrba odvoz komunalnog otpada vrši tvrtka „Jakob Becker“d.o.o.
Vrbskih žrtava 33, Gornja Vrba.
Dana 07.12.2017. godine općinsko vijeće općine Gornja Vrba je na svojoj 5. sjednici donijelo
Plan gospodarenja otpadom Općine Gornja Vrba za razdoblje od 2017. do 2022. godine, koji je
objavljen u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, broj:1/2018. a stupio je na snagu 08.
veljače 2018. godine. Dana 30.01.2018.godine., na 7. Sjednici općinsko vijeće je donijelo Odluku o
dopuni Plana gospodarenja otpadom Općine Gornja Vrba za razdoblje od 2017. do 2022. godine.
Plan kao i njegova dopuna je donesen za razdoblje od 6 godina, a radi usklađenja sa Zakonom o
održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 73/17) i Planom gospodarenja
otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/17) koji je donesen 5. siječnja
2017. godine od strane Vlade Republike Hrvatske.
Na području općine Gornja Vrba nema odlagališta na koje koncesionar odvozi komunalni otpad.
2. Obveze jedinice lokalne samouprave
Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati:
 javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog
komunalnog otpada,
 odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog
(glomaznog) komunalnog otpada,
 sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje tako
odbačenog otpada,
 provedbu Plana,
 donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave,
odnosno Grada Zagreba,
 provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području,
 mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.
Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili
više obveza, te je dužna sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno
propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, te osigurati provedbu obveze na
kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša
i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom javnost rada.

3.Dokumenti prostornog uređenja
U PPU Općine Gornja Vrba predviđen je zapadni dio katastarske čestice br.187/3 K.O. Vrba za
općinsku deponiju komunalnog otpada, u površini minimalno 1,4 ha.
Općina Gornja Vrba trenutno nema službeno odlagalište otpada, tako da koncesionar tvrtka «Jakob
Becker» d.o.o., sakupljeni otpad odvozi na odlagalište s kojima ima sklopljen ugovor ( „Odlagalište
d.o.o.“ Nova Gradiška, odnosno „Čistoća Županja d.o.o.“)
4.Plan gospodarenja otpadom općine Gornja Vrba za razdoblje od 2011. do 2019. godine i Plan
gospodarenja otpadom općine Gornja Vrba za razdoblje 2017.-2022. godine
Plan gospodarenja otpadom općine Gornja Vrba za razdoblje 2011. -2019. godine usvojen je
na 16. sjednici Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba. Sukladno odredbama članka 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 br. 178/04, 111/06, 60/08 i
87/09) do dana stupanja na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN RH 94/13, 73/17 ),
ostaju na snazi do isteka roka na koji su doneseni u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama tog
Zakona.
Plan gospodarenja otpadom Općine Gornja Vrba za razdoblje 2017. – 2022. godine usvojen je
07. prosinca 2017. godine, i objavljen u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, broj:
1/2018, stupio je na snagu 08. veljače 2018. godine. Isti je donesen radi usklađenja sa Zakonom o
održivom gospodarenju otpadom i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje
2017.-2022. godine (NN 3/17) koji je donesen 5. siječnja 2017. godine od strane Vlade Republike
Hrvatske.
Plan sadrži strateške ciljeve gospodarenja otpadom, analiza te ocjenu stanja i potreba u
gospodarenju otpadom na području Općine Gornja Vrba, vrste i količine proizvedenog otpada ,
odvojeno prikupljanje otpada, odlaganje komunalnog i bio razgradivog otpada te ostvarivanje ciljeva,
podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu
sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom, podatke o lokacijama odbačenog
otpada i njihovom uklanjanju , mjere potrebne za ostvarivanje ciljeva smanjivanja ili sprečavanja
nastanka otpada uključujući izobrazno informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada, opće
mjere gospodarenja otpadom, popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana , organizacijske
aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom , rokove i
nositelje izvršenja plana s popisom pravnih izvora / Zakona, pravilnika i dokumentacije/
Plan gospodarenja otpadom Općine Gornja Vrba izrađen je sukladno Zakonu o održivom
gospodarenju otpadom. Plan gospodarenja otpadom grada ili općine donosi gradsko, odnosno
općinsko vijeće, uz prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave
nadležnog za poslove zaštite okoliša. 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 službenom glasilu.
5.Analiza, ocjena stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području Općine Gornja Vrba,
uključujući ostvarivanje ciljeva
Tvrtka „Jakob Becker“ d.o.o., jednom tjedno vrši odvoz komunalnog otpada, a najmanje dva puta
godišnje vrši odvoz krupnog (glomaznog) otpada, o čemu pravovremeno obavještava korisnike
komunalne usluge odvoza smeća na području općine putem letaka, obavijesti na Internet stranicama
koncesionara i općine.
Općina kontinuirano vrši nadzor nad obavljenim poslom vezanim uz sakupljanje, odvoženje i
odlaganje, prati trendove smanjivanja ili povećanja količine otpada te na temelju tog nadzora donosi i
planira potrebne mjere sa ciljem poboljšanja gospodarenja otpadom.
Općina Gornja Vrba je osigurala korištenje reciklažnog dvorišta temeljem potpisanog Sporazuma sa
davateljem usluga JAKOB BECKER d.o.o., od 15. siječnja 2018.godine., čime je konačno riješeno
zaprimanje problematičnog otpada, papira, metala, stakla i plastike, odnosno glomaznog otpada od
fizičkih i pravnih osoba sa područja jedinice lokalne samouprave.

Općinski načelnik općine Gornja Vrba već je ranije donio Odluku o uspostavi sustava za zaprimanje
obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada, temeljem koje
je Općina izvršila svoju obvezu sukladno članku 36. st. 2 Zakona o održivom gospodarenju otpadom
(N.N. br. 94/13).
Na Internet stranci Općine www.gornja-vrba.hr, stavljena je mogućnost preuzimanja Prijave
nepropisno odbačenog otpada i njezina dostava na e-mail: opcina.gornja.vrba@sb.t-com.hr, poštom ili
osobno na adresu: Općina Gornja Vrba, Braće Radić 1, Gornja Vrba, kao i uspostavljen sustav za
zaprimanje i vođenje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu u elektroničkom obliku.
6. Podaci o vrstama i količinama proizvedenog otpada za 2017. godinu

Projekt odvojenog skupljanja otpada u kućanstvima započeo je u 2015. godini podjelom vreća za
odvajanje plastične, staklene te ambalaže od papira i kartona od 01.04.2015 godine.
Na temelju podataka o vrstama i količinama otpada za 2017. godinu dostavljenih od strane
koncesionara „Jakob Becker“ d.o.o., na području Općine Gornja Vrba prikupljeno je ukupno:
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7. Podaci o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te status
sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom
7.1.
Na području općine Gornja Vrba ne nalazi se izgrađeno odlagalište otpada.
7.2.

Podaci o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju
Divljih odlagališta na području općine uglavnom nema.
8. Mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada,
uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpadom
U 2017. godini općina je poduzela mjere za informiranje građana vezano za provedbu Zakona o
održivom gospodarenju otpadom kao i Plana gospodarenja otpadom općine Gornja Vrba, s ciljem
realizacije projekta odvojenog sakupljanja reciklabilnog otpada u kućanstvima i smanjivanja količina
miješanog komunalnog otpada.
Tako je provela i akciju dijeljenja letaka kroz koje je informirala lokalno stanovništvo o načinu
odvojenog prikupljanja otpada.
Projekt odvojenog skupljanja otpada u kućanstvima započeo je u 2015. godini podjelom vreća za
odvajanje plastične te ambalaže od stakla, papira i kartona.
Kućanstva su prilikom podjele vreća dobili i letke na kojima je bilo objašnjeno riječima i slikama
odvajanje korisnog otpada, a sve druge informacije su se isto mogle naći na web stanici tvrtke „Jakob
Becker“ d.o.o., i dobiti ih putem telefona.
9. Opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) nalaže odvojeno sakupljanje otpada čija se
vrijedna svojstva (materijalna i energetska) mogu ponovno iskoristiti. Razvrstavanjem i odvojenim
sakupljanjem otpada na mjestu nastanka omogućuje se njegova ponovna uporaba, recikliranje ili
uporaba otpada u energetske svrhe, uz smanjenje količina ostatnog otpada koji se mora zbrinuti na
odlagalište otpada.
Na području općine Gornja Vrba nema opasnog otpada.

10. Mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te
mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog
otpada)

Odvoz komunalnog otpada od domaćinstava i pravnih osoba provodi se jedanput tjedno, a veliki
kontejneri sa groblja po pozivu. Skupljanje izdvojenog otpada provodi se dok kontejneri ne budu
popunjeni, a tada se prazne i ponovo koriste.
Biorazgradivi otpad se trenutno kompostira u domaćinstvima na području Općine Gornja Vrba.
Odvoz glomaznog otpada iz domaćinstava provodi se na način da se isti odvozi dva puta godišnje (
proljetni i jesenski odvoz). Odvoz korisnog otpada (papir i plastika) se vrši jednom mjesečno ili
sukladno dinamici punjenja u dogovoru sa koncesionarom.
Pilot projekt odvojenog sakupljanje otpada u kućanstvima, započeo je podjelom vreća za odvajanje
plastične, staklene i ambalaže od papira i kartona, od 01.04.2015.godine. Na taj način se ispunjava
zakonska obveza koja je stupila na snagu 01.07.2014.godine.

Temeljem navedenog prikupljanja, godišnja količina sakupljenog i odloženog otpada na području
Općine Gornja Vrba, prema izvješću isporučitelja usluge iznosi:
Miješani komunalni otpad
Ambalaža od papira i kartona

593,66
5,04

Krupni otpad

7,59

Staklena ambalaža

1,36

Ambalaža od plastike

4,06

Korištenje reciklažnog dvorišta temeljem potpisanog Sporazuma sa davateljem usluga JAKOB
BECKER d.o.o., od 15. siječnja 2018.godine., kvaliteta zbrinjavanja komunalnog otpada bit će na
zadovoljavajućem nivou, a smanjit će se i količine koje se odlažu na divlja odlagališta otpada.
Količina komunalnog otpada u 2017. godini utvrđena je na temelju odvaga i pratećih listova ovjerenih
od strane ovlaštenih deponija.

11. Popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana, Izvori i visina financijskih sredstava za
provedbu mjera gospodarenja otpadom

Općina Gornja Vrba je u 2017. godini pripremila Odluku o izradi dopuna plana gospodarenja
otpadom 2017.-2022.godine., kao dio neophodne dokumentacije potrebne za apliciranja na buduće
natječaje koji će se provoditi preko Ministarstva zaštite okoliša odnosno Fonda za zaštitu okoliša i
energetske učinkovitosti.
Sukladno predviđenim proračunskim sredstvima planiranim u Proračunu općine za 2018. godinu,
predviđen je iznos od 40.000,00 kn., za sanaciju divljih odlagališta, kao i 150.000,00 kn., za nabavu
kanti za odvojeno skupljanje otpada.

12. Rokovi i nositelji izvršenja Plana

U Planu gospodarenja otpadom općine Gornja Vrba za razdoblje od 2017. do 2022. Godine,
razrađeni su rokovi i nositelji izvršenja Plana gospodarenja otpadom.
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13. Zaključak
Općina Gornja Vrba, sukladno svojim proračunskim mogućnostima ulaže i svakako će i dalje
ulagati u proces održivog gospodarenja otpadom ne samo zbog nametnute zakonske obveze već i zbog
uređenja, zaštite i kvalitete okoliša na području općine Gornja Vrba.
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Gornja Vrba, 28. veljače 2018.godine
Općinski načelnik :
Ivan Vuleta, dipl.ing.
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