REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRESTOVAC
Načelnik
KLASA:350-01/11-01/01
URBROJ:2177-02/03-11-1
Brestovac,21.02.2011.g.
Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o otpadu (NN, broj: 178/04., 111/06., 60/08. i
87/09.) te članka 47.Statuta Općine Brestovac („Službeni glasnik Općine Brestova“, br. 3/09)
Općinski načelnik Općine Brestovac,Općinskom vijeću Općine Brestovac, podnosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA
gospodarenja otpadom Općine Brestovac za 2010. godinu
I.
Izvješće o izvršenju Plan gospodarenja otpadom Općine Brestovac za 2010. godinu
sadrži:
1. Mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada
Odlukom o sakupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom od
13.studenog 2009.godine (Službeni glasnik Općine Brestovac broj 5/2009) ureñeno je
sakupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom te način obračuna
troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz domaćinstava i gospodarskih subjekata na
području Općine Brestovac,a poslove sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada
obavlja Tekija d.o.o. Požega.
Budući se 2010.godine prešlo na novi sustav gospodarenja otpadom komunalno poduzeće
Tekija izradilo je letak „Novi sustav gospodarenja otpadom“ u kojem je domaćinstvima i
gospodarskim subjektima predočen novi način sakupljanja, odvoza i postupanja sa skupljanim
komunalnim otpadom, te novi način obračuna otpada prema volumenu spremnika. Letak
potiče korisnike na odvojeno sakupljanje otpada vrijednih svojstava na mjestu nastanka
(papir, staklo, tetrapak, plastičnu ambalažu, metalnu ambalažu, zeleni otpad).
Letak je distribuiran domaćinstvima i gospodarskim subjektima.
Skupljanja staklene ambalaže ugovoreno je s Poduzećem za reciklažu otpadaka «UNIJA
NOVA» d.o.o. Zagreb u postavljene specijalne kontejnere.
Ukupna godišnja količina sakupljenog i odloženog komunalnog otpada na području
Općine
Brestovac prema izvješću isporučitelja usluge iznosi:
-miješani komunalni otpad
432.050,00 kg
-biorazgradivi otpad
108.970,00 kg
-otpad od prerañenih tekstilnih vlakana
5.340,00 kg
-glomazni otpad
2.140,00 kg
2. Mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad
Na području općine Brestovac nema grañevine za zbrinjavanje, odnosno odlaganje
komunalnog otpada. Odlagalište koje se koristi za zbrinjavanje komunalnog otpada nastalog
na području općine Brestovac, locirano je na prostoru «Vinogradine» (naselje Alilovci ) a

njime upravlja Komunalno poduzeće «Tekija» d.o.o. Požega te općina nema nikakvih
upravljačkih i nadzornih prava nad odlagalištem.
Ugovorom izmeñu gradova i općina u sastavu Požeško-slavonske županije o uspostavi
Županijskog centra za gospodarenje otpadom odreñeno je da Tekija d.o.o.,Požega bude
operativni nositelj izrade projektne dokumentacije,izgradnje i upravljanja Županijskim
centrom za gospodarenje otpadom na lokaciji postojećeg odlagališta Vinogradine.
3. Aktivnosti na sanaciji neureñenih odlagališta i otpadom onečišćenog
okoliša
U Općini Brestovac tijekom 2010.godine izvršene su sanacije neureñenih odlagališta i
otpadom onečišćenog okoliša temeljem rješenja Uprave za inspekcijske polove,Inspekcije
zaštite okoliša u Požegi i to na dvije lokacije:kod naselja Skenderovci i kod naselja Sloboština
na način da izvršeno uklanjanje i zbrinjavanje grañevinskog i komunalni otpad u zadanom
roku.
4. Izvori i visina sredstava za provedbu sanacije
Za sanaciju neureñenih odlagališta iz točke 3. utrošeno je 115.049,12 kuna,a za zbrinjavanje
staklene ambalaže utrošeno je 15.089,76 kuna.
II.
Ovo se Izvješće podnosi se Općinskom vijeću Općine Brestovac na prihvaćenje.

OPĆINSKI NAČELNIK
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Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o otpadu (NN, broj: 178/04., 111/06., 60/08. i
87/09.) i članaka 32. Statuta Općine Brestovac („Službeni glasnik Općine Brestova“, br.
3/09)Općinsko vijeće Općine Brestovac,na sjednici, održanoj dana, 2011. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Brestovac za 2010. godinu

Općinsko vijeće Općine Brestovac prihvaća Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Brestovac za 2010. godinu koje je sastavni dio ovoga Zaključka.
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