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Na temelju članka 17. stavka 3. podstavka 

1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“ broj 82/15, 118/18) i članka 47. Statuta 

Općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ broj 2/2018, 18/2019 i 

24/2019 i „Glasnik općine Bebrina“ broj 1/2019), 

Općinski načelnik općine Bebrina donosi  

 
 

ODLUKU O DONOŠENJU PLANA 

DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE 

 

Članak 1. 

Donosi se Plan djelovanje civilne zaštite za općinu 

Bebrina (u daljnjem tekstu: Plan) koji je izradilo 

trgovačko društvo IN KONZALTING d.o.o. iz 

Slavonskog Broda. 

 

Članak 2. 

Općina Bebrina donosi Plan radi izvršenje poslova 

civilne zaštite iz svog samoupravnog djelokruga 

sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne 

zaštite. 

 

Članak 3. 

Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja, a 

objavit će se na službenoj internetskoj stranici 

općine Bebrina. 

 

KLASA: 810-01/19-01/2 

URBROJ: 2178/02-01-20-5 

Bebrina, 10. siječnja 2020. godine 
 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Ivan Brzić, mag. ing. silv. univ. spec. 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA 

GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2019. 

GODINU 

 

1. UVOD 

Općina Bebrina nalazi se u središnjem 

južnom dijelu Brodsko-posavske županije uz 

rijeku Savu, uz državnu granicu sa susjednom 

državom Bosnom i Hercegovinom. 

Cjelokupni prostor Općine se nalazi u 

nizinskom području Brodsko-posavske županije. 

Općina Bebrina sastoji se od naselja Banovci, 

Bebrina, Dubočac, Kaniža, Stupnički Kuti, 

Šumeće i Zbjeg. Prema popisu stanovništva iz 

2011. godine, Općina ima 3.253 stanovnika, 

raspoređenih na 971 kućanstvo što je čini općinom 

relativno niske gustoće naseljenosti od 50 

stanovnika po km2. Udio stanovništva općine 

Bebrina u ukupnom stanovništvu Brodsko-

posavske županije iznosi 2%. Naselje Bebrina je 

administrativno sjedište Općine Bebrina. Naselja 

Općine su u većoj mjeri ujednačena po broju 

stanovnika što ukazuje na policentrični razvoj 

Općine. Površina Općine iznosi 100,32 km2. 

Općina Bebrina teritorijalno graniči s Općinama 

Brodski Stupnik i Sibinj na sjeveru te Općinom 

Oriovac na zapadu. Grad Slavonski Brod nalazi se 

na istočnoj granici Općine. Općina Bebrina s južne 

strane omeđena je rijekom Savom koja ujedno čini 

i granicu prema Bosni i Hercegovini. Prostor 

Općine je karakterističan za nizinski prostor uz 

rijeku Savu, koji čini 50% prostora Brodsko-

posavske županije. Kroz Općinu prolaze prolazi 

županijska cesta koja povezuje naselja u Općini sa 

središtem u Slavonskom Brodu i lokalna cesta 

42036, na dionici između naselja Bebrina i 

Slavonski Kobaš, te rijeka Sava kao značajniji 

prometni koridor na jugu Općine. 

 

 

2. OBVEZE JEDINICE LOKALNE 

SAMOUPRAVE 

 

Stavkom 1. članka 20. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 

94/13., 73/17., 14/19 i 98/19) propisano je da 

jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje 

izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu 

kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom 

službenom glasilu. 

Člankom 174. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 

94/13., 73/17., 14/19 i 98/19) propisano je da 

postojeći županijski, gradski i općinski planovi 

gospodarenja otpadom koji su doneseni na temelju 



Stranica 3, Broj 3/2020 GLASNIK OPĆINE BEBRINA utorak, 31. ožujka 2020. godine 

 

 

 

Zakona o otpadu („Narodne novine“ broj 178/04., 

111/06., 60/08. i 87/09.) do dana stupanja na snagu 

ovoga Zakona, ostaju na snazi do isteka roka na 

koji su doneseni u dijelu u kojem nisu u suprotnosti 

s odredbama ovoga Zakona i Plana. 

Tijekom 2017. godine općina Bebrina 

pristupila je izradi Plana gospodarenja otpadom, te 

je nakon prikupljanja potrebitih suglasnosti od 

strane nadležnih tijela predviđenih Zakonom o 

učinkovitom gospodarenju otpadom („Narodne 

novine“ broj 94/13 i 73/17) i Uredbom o 

gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne 

novine“ broj 50/2017) nacrt Plana bio upućen na 

javni uvid putem internetske stranice 

www.bebrina.hr. Javni uvid je trajao od 11. prosinca 

2017. godine do zaključno 11. siječnja 2018. 

godine. Tijekom javne rasprave nije bilo primjedbi 

na nacrt.  

Sukladno tome općinsko vijeće općine 

Bebrina usvojilo je Plan gospodarenja otpadom 

općine Bebrina na 9. sjednici održanoj 26. ožujka 

2018. godine („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ broj 5/2018).  

U 2019. godini završen je postupak 

koncesije za obavljanje javne usluge K-01/2018 

nakon kojeg je Općina Bebrina kao davatelj 

koncesije dala koncesiju za obavljanje javne 

usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja 

komunalnog otpada na području Općine Bebrina 

(naselja: Banovci, Bebrina, Dubočac, Kaniža, 

Stupnički Kuti, Šumeće i Zbjeg) trgovačkom 

društvu/obrtniku Jakob Becker d.o.o., OIB: 

61584237142 iz Gornje Vrbe, Vrbska ulica 16 (u 

daljnjem tekstu: davatelj usluge). Javna usluga 

prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog 

otpada podrazumijeva prikupljanje tog otpada na 

području Općine Bebrina putem spremnika od 

pojedinih korisnika s kućnog praga i prijevoz tog 

otpada do ovlaštene osobe za zbrinjavanje i obradu 

tog otpada.  

 

Navedenim ugovorom utvrđeno je da je 

Davatelj usluge dužan prikupljati miješani 

komunalni otpad dva (2) puta mjesečno od 

korisnika iz svih naselja te tako prikupljeni otpad 

zbrinuti u skladu s odredbama Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom („Narodne novine” broj 

94/13, 73/17, 14/19 i 98/19). Davatelj usluge je 

dužan prikupljati i zbrinjavati biorazgradivi otpad 

svakih 14 dana i reciklabilni korisni otpad jednom 

mjesečno. Davatelj također osigurava spremnike 

odnosno vrećice za prikupljanje otpada korisniku 

usluge bez naknade.  

U slučaju povremenog korištenja javne 

usluge iznad obvezne minimalne javne usluge, 

miješani komunalni otpad prikuplja se u 

tipiziranim plastičnim vrećicama za miješani 

komunalni otpad volumena 120 litara, koje 

korisniku usluge na njegov zahtjev i o njegovom 

trošku osigurava davatelj usluge, sukladno 

važećem cjeniku (za koji je potrebna prethodna 

suglasnost Općinskog načelnika Općine Bebrina). 

U cijeni vrećice sadržani su troškovi prijevoza i 

zbrinjavanja na taj način prikupljenog miješanog 

komunalnog otpada. 

Davatelj usluge je dužan u okviru javne 

usluge minimalno jednom u kalendarskoj godini 

preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na 

obračunskom mjestu korisnika usluge bez 

naknade. Cijena prijevoza i zbrinjavanja krupnog 

(glomaznog) otpada sadržana je u cijeni 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada. 

Pored navedenog, davatelj usluge je dužan 

prikupljati komunalni otpad putem spremnika na 

„zelenim otocima“. Uspostavljen je sustav zelenih 

otoka za odvojeno prikupljanje stakla, plastike i 

papira te su osigurani odgovarajući spremnici na 

„zelenim otocima“ i nalaze se na lokacijama koje 

su dostupne putem internetske stranice općine 

Bebrina https://www.bebrina.hr/drustveno-

uredjenje/gospodarenje-otpadom-i-zastita-

okolisa/.  

 

Stanovništvo na području Općine Bebrina 

obuhvaćeno je organiziranim sakupljanjem 

miješanog komunalnog otpada u obuhvatu od 

100% što znači da su svi stanovnici u sustavu 

organiziranog sakupljanja otpada.  

 

Općina Bebrina je u 2019. godini donijela 

Odluku izmjenama i dopunama Odluke o 

načinu pružanja javnih usluga prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i  

biorazgradivog komunalnog otpada na 

području općine Bebrina („Glasnik Općine 

Bebrina“ broj 2/2019) u kojoj je definirana cijena 

obvezne minimalne javne usluge, a sukladno 

Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o 

gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne 

novine“ broj 84/2019). Navedenom odlukom 

http://www.bebrina.hr/
https://www.bebrina.hr/drustveno-uredjenje/gospodarenje-otpadom-i-zastita-okolisa/
https://www.bebrina.hr/drustveno-uredjenje/gospodarenje-otpadom-i-zastita-okolisa/
https://www.bebrina.hr/drustveno-uredjenje/gospodarenje-otpadom-i-zastita-okolisa/
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određena je obvezna minimalna cijena za sve 

korisnike koji pripadaju kategoriji „korisnika 

kućanstvo“ i kategoriji onih „korisnika koji nisu 

kućanstvo“. Utvrđena je obvezna minimalna 

cijena za pojedine kategorije korisnika koji „nisu 

kućanstvo“. Također je predviđena mogućnost 

korištenja uz spremnike od 120 i 1100 litara, i 

spremika od 80 i 240 litara ovisno o potrebama 

korisnika, te su konkretnije definirane odredbe o 

ugovornoj kazni. 

 

Općina Bebrina je tijekom 2019. godine 

provodila mjere propisane Odlukom o mjerama za 

sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 

mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na 

području općine Bebrina („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ broj 8/2018) te time 

ispunila zakonske preduvjete za sprječavanje 

odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu i 

uklanjanje tako odbačenog otpada. U cilju 

provedbe mjera Općina Bebrina je: 

1. Omogućila sustav za zaprimanje obavijesti 

o nepropisno odbačenom otpadu putem 

obrasca koji je dostupan na internetskoj 

stranici: https://www.bebrina.hr/drustveno-

uredjenje/gospodarenje-otpadom-i-zastita-okolisa/ 

i  
2. na internetskoj stranici navela lokacije 

spremnika za odvojeno sakupljanje otpada 
https://www.bebrina.hr/drustveno-

uredjenje/gospodarenje-otpadom-i-zastita-okolisa/ 
3. putem komunalnog redara provela redoviti 

godišnji nadzor tijekom 2019. godine o 

kojem se komunalni redar sastavio 

Godišnje izvješće (KLASA:363-04/20-

01/1, URBROJ:2178/02-04-2-1 od 15. 

siječnja 2020. godine) radi utvrđivanja 

postojanja odbačenog otpada, a posebno 

lokacija na kojima je u prethodne dvije 

godine evidentirano postojanje odbačenog 

otpada 

4. postavila znakove upozorenja o zabrani 

odbacivanja otpada na mjestima na kojima 

je uočeno pojačano bacanje otpada 

5. distribuirala letke o načinu zbrinjavanja 

otpada putem davatelja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i prikupljanja biorazgradivog 

komunalnog otpada  

6. održavala sustav zelenih otoka za odvojeno 

prikupljanje stakla, plastike i papira. 

 

Na  području  općine Bebrina redovito se odvozi 

mješani komunalni otpad s kućnog praga, a 

preuzimanje krupnog (glomaznog) otpada je 

moguće minimalno jednom godišnje bez naknade 

te u reciklažnom dvorištu Jakob Becker d.o.o. 

tijekom cijele godine. 

 

3. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM   

 

Plan gospodarenja otpadom općine Bebrina 

temeljni je dokument koji ima za cilj uspostavu 

cjelovitog sustava održivog gospodarenja otpadom 

na području Republike Hrvatske i Općine Bebrina, 

odnosno kojim se, na temelju analize postojećeg 

stanja i zakonski postavljenih ciljeva gospodarenja 

otpadom, određuju mjere i aktivnosti potrebne za 

poboljšanje organizacije sustava gospodarenja 

otpadom, financiranje sustava te jačanje svijesti i 

participacije javnosti. Osnovni ciljevi Plana 

gospodarenja otpadom Republike Hrvatske su: 

- unaprijediti sustav gospodarenja 

komunalnim otpadom,  

- unaprijediti sustav gospodarenja posebnim 

kategorijama otpada,  

- unaprijediti sustav gospodarenja opasnim 

otpadom,  

- sanirati lokacije onečišćene otpadom, 

- kontinuirano provoditi izobrazno-

informativne aktivnosti,  

- unaprijediti informacijski sustav 

gospodarenja otpadom,  

- unaprijediti nadzor nad gospodarenjem 

otpadom,  

- unaprijediti upravne postupke u 

gospodarenju otpadom. 

 

Plan gospodarenja otpadom Općine Bebrina 

usklađen je s planskim dokumentom na državnoj 

razini i sadrži opći dio, ključne pojmove i 

pojašnjenja, osnovne ciljeve, zakonodavni okvir  i  

zakonsku regulativu, planske dokumente 

gospodarenja otpadom, EU direktive,  analizu 

ocjene stanja i potreba u gospodarenju otpadom 

uključujući i ostvarenje ciljeva, postojeće stanje 

sustava gospodarenja otpadom na području općine 

Bebrina, podatke o načinu prikupljanja, odvoza i 

zbrinjavanje komunalnog otpada, lokacije 

onečišćene otpadom –„crne točke, podatke o 

vrstama i količinama proizvedenog otpada, 

https://www.bebrina.hr/drustveno-uredjenje/gospodarenje-otpadom-i-zastita-okolisa/
https://www.bebrina.hr/drustveno-uredjenje/gospodarenje-otpadom-i-zastita-okolisa/
https://www.bebrina.hr/drustveno-uredjenje/gospodarenje-otpadom-i-zastita-okolisa/
https://www.bebrina.hr/drustveno-uredjenje/gospodarenje-otpadom-i-zastita-okolisa/
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odvojeno sakupljenog otpada, podatke o odlaganju 

komunalnog otpada i biorazgradivog otpada, 

projekciju količina otpada za razdoblje od 2017. 

do 2022. godine, podatke o postojećim i 

planiranim građevinama za gospodarenje otpadom 

kao i podatke o statusu sanacije neusklađenih 

odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom, mjere 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada, podatke o 

projektima važnim za provedbu plana 

gospodarenja otpadom i odgovornostima u 

provedbi planiranih aktivnosti.  

 

Ciljevi Plana gospodarenja otpadom općine 

Bebrina su: 

 

Zajednički cilj – objedinjavanje mjera stalne i 

sustavne edukacije te komunikacije vezane uz 

gospodarenje otpadom na razini Općine Bebrina.  

Promidžbeni cilj – afirmiranje pravilnog 

postupanja s otpadom i zaštite okoliša kao načina 

življenja, odnosno stvaranje stava u javnosti o 

važnosti zaštite okoliša u okviru održivog razvitka 

te prepoznavanje njenih vrijednosti i uloge 

pojedinaca i svih društvenih skupina u tom 

kontekstu. 

Sociološki cilj– uključivanje i aktivno 

sudjelovanje uže i šire javnosti, tj. svih relevantnih 

čimbenika, u ostvarivanju ciljeva gospodarenja 

otpadom i upravljanja mjerama za okoliš radi 

postizanja ciljeva održivog razvoja.  

Kratkoročni cilj - podrazumijeva 

osvješćivanje i senzibiliziranje javnosti za 

probleme otpada i okoliša te njeno motiviranje za 

sudjelovanje u njihovom rješavanju.  

Dugoročni cilj - podrazumijeva 

osposobljavanje javnosti za sudjelovanje u 

procesima odlučivanja, da bi ona postala 

partnerom u rješavanju ključnih problema okoliša. 

 

Polazište za izradu Plana gospodarenja 

otpadom Općine Bebrina su pravno-zakonodavni 

okviri Republike Hrvatske i EU, međunarodni 

ugovori, državni strateški dokumenti gospodarenja 

otpadom, planski dokumenti gospodarenja 

otpadom (državni i županijski), prostorno-planska 

dokumentacija (državna, županijska, lokalna), 

pravni akti lokalne samouprave i projektni 

zadatak. Plan gospodarenja otpadom Općine 

Bebrina izrađen je u skladu s dobivenim 

informacijama od same Općine, odnosno 

općinskih službi te poduzeća koja su na području 

Općine Bebrina sudionici u gospodarenju 

otpadom. 

  

 

4. ANALIZA, OCJENA STANJA I 

POTREBA U GOSPODARENJU 

OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE 

BEBRINA, UKLJUČUJUĆI 

OSTVARIVANJE CILJEVA 

 

Postojeći sustav gospodarenja otpadom na 

području Općine Bebrina može se ocijeniti 

zadovoljavajućim budući da su ispunjene 

zakonodavne pretpostavke za provedbu 

učinkovitog gospodarenja otpadom, te se 

kontinuirano radi u svrhu ispunjavanja ciljeva 

utvrđenih planskim dokumentima. 

 

a) Unapređivanje sustava gospodarenja 

komunalnim otpadom i sustava 

gospodarenja posebnim kategorijama 

otpada 

 

Stanovništvo na području Općine Bebrina 

obuhvaćeno je organiziranim sakupljanjem 

miješanog komunalnog otpada u obuhvatu od 

100% što znači da su svi stanovnici u sustavu 

organiziranog sakupljanja otpada. Također je 

uspostavljen sustav zelenih otoka za odvojeno 

prikupljanje stakla, plastike i papira.  

Zeleni otoci su mjesta na javnim površinama 

na kojima su smješteni spremnici za odvojeno 

prikupljanje otpada. Izdvojenim prikupljanjem i 

odlaganjem otpada u zelene otoke omogućuje se 

iskorištavanje vrijednih sirovina te se doprinosi 

smanjenju količine otpada koji se odlaže na 

odlagalištima. Općenito, uspostavom sustava 

zelenih otoka, doprinosi se zaštiti okoliša. Ovisno 

o području sakupljanja kućnog komunalnog 

otpada, u samim zelenim otocima se može nalaziti 

različit broj spremnika za odvojeno prikupljanje 

kategorija otpada. Na području općine Bebrina 

postoji 7 zelenih otoka, po jedan u svakom naselju. 

U plavi se spremnik odlažu novine, časopisi, 

katalozi, prospekti, papirnate vrećice, uredski 

papir, omotnice, bilježnice, knjige bez 

plastificiranog omota, karton, kartonska ambalaža, 

kartonske kutije za jaja. 
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U žuti se spremnik odlažu sve vrste plastike, 

plastična ambalaža i boce, plastične tube, plastične 

vrećice i folije, šamponi i detergenti, plastične 

čaše. 

U sklopu zelenih otoka nalaze se kontejneri za 

odvojeno prikupljanje papira, plastike i stakla 

zapremnine 1100 litara.  

Općina Bebrina potpisala je s tvrtkom Jakob 

Becker d.o.o. Sporazum o načinu i pružanju usluga 

sakupljanja i skladištenja otpada u reciklažnom 

dvoristu (KLASA:363-01/18-01/212, 

URBROJ:2178/02-01-18-1 od 17. srpnja 2018. 

godine) čime je osigurala dostupnim reciklažno 

dvorište stanovnicima općine Bebrina na adresi 

Vrbska ulica 16, 35 207 Gornja Vrba i omogućila 

korisnicima usluge da na reciklažnom dvorištu 

davatelja usluge odlažu odvojeno prikupljeni 

otpad s područja naručitelja usluge. Radno vrijeme 

reciklažnog dvorišta objavljeno je mrežnim 

stranicama davatelja usluge.  

 

Podaci o vrstama i količinama proizvedenog 

otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju 

komunalnog i biorazgradivog otpada te 

ostvarivanju ciljevana području općine Bebrina za 

2019. godinu 

 

Tvrtka ili 

naziv 

Područje sa 

kojeg je 

otpad 

skupljen 

(općina/grad) 

Naziv 

otpada 

Ukupno 

sakupljeno/preuzeto 

u tekućoj godini 

 

Jakob 

Becker 

d.o.o. 

Općina 

Bebrina 

Mješoviti 

otpad 
400 220 kg 

Jakob 

Becker 

d.o.o. 

Općina 

Bebrina 

Glomazni 

otpad 
2 600 kg 

 

 

 

b) unapređivanje sustava gospodarenja 

opasnim otpadom, 

 

Temeljem članka 18. stavka 1. Pravilnika o 

građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest 

(„Narodne novine“ broj 69/16) Općina Bebrina je 

26. veljače 2019. godine putem internetske 

stranice https://www.bebrina.hr/javni-poziv-

gradanima-za-dostavu-podataka-o-gradevinama-

koje-sadrze-azbest/ i oglasnih ploča po naseljima 

Općine objavila javni poziv građanima vlasnicima 

/ korisnicima građevina u kojima se nalazi ugrađen 

azbest kao građevni materijal (kuće, pomoćni 

objekti, poljoprivredni i gospodarski objekti i sl.) 

da dostave podatke o lokacijama tih građevina, kao 

i podatke o procjeni količine, vrste i stanju 

materijala za koje je izvjesno da će postati azbestni 

otpad. 

Do 31. prosinca 2019. godine, prikupljene su 72 

prijave na području 7 naselja Općine.  

c) saniranje lokacija onečišćenih otpadom, 

Na području općine Bebrina tijekom proteklih 

godina sanirana su i  zatvorena slijedeća 

odlagališta otpada: 

- Stupnički Kuti – k.č. broj 234 u k.o. Stupnički 

Kuti,   

- Šumeće – k.č. broj 699 u k.o. Šumeće,  

- Zbjeg k.č. broj 811 k.o. Zbjeg,  

- Kaniža – k.č. broj 890 k.o. Kaniža,  

Općina Bebrina je sukladno Terminskom planu 

Plana gospodarenja otpadom sanirala tijekom 

2019. godine: 

 
Naziv nekadašnjeg 

dogovornog 

odlagališta otpada 

Troškovi 

uklanjanja 

otpada u kunama 

Financiranje iz 

proračuna JLS 

BEBRINA, 

k.č.br.549, 550 i 551 

u k.o. Bebrina 

620.155,00 kuna 620.155,00 kuna 

 

Na navedena zatvorena odlagališta zabranjeno 

je  daljnje odlaganje otpada, te su postavljene 

oznake “Zabranjeno odlaganje otpada”. 

Komunalni redar općine Bebrina je tijekom 2019. 

godine obavio nadzor zatvorenih odlagališta i 

utvrdio da nije zatečen otpad. 

Unatoč navedenom Općina Bebrina će 

nastaviti kontinuirano raditi na unaprjeđenju 

postojećeg sustava gospodarenja otpadom. 

 

d) kontinuirano provoditi izobrazno-

informativne aktivnosti 

Općina Bebrina je na svojim stranicama 

objavila javni poziv za odvoz glomaznog otpada 

dana 12. studenog 2019. godine i to putem linka: 

https://www.bebrina.hr/javni-poziv-gradanima-za-dostavu-podataka-o-gradevinama-koje-sadrze-azbest/
https://www.bebrina.hr/javni-poziv-gradanima-za-dostavu-podataka-o-gradevinama-koje-sadrze-azbest/
https://www.bebrina.hr/javni-poziv-gradanima-za-dostavu-podataka-o-gradevinama-koje-sadrze-azbest/
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http://haw.nsk.hr/arhiva/vol2018/6120/83293/

www.bebrina.hr/odvoz-glomaznog-otpada-

3/index.html 

Na internetskoj stranici općine objavljen je 

obrazac za prijavu nepropisno odbačenog 

otpada:https://www.bebrina.hr/drustveno-

uredjenje/gospodarenje-otpadom-i-zastita-

okolisa/ .  

Na internetskoj stranici općine Bebrina 

navedene su lokacije spremnika za odvojeno 

sakupljanje otpada: 

https://www.bebrina.hr/drustveno-

uredjenje/gospodarenje-otpadom-i-zastita-

okolisa/ . 

Stanovnicima općine podijeljeni su u 

poštanske sandučiće letci o načinu razvrstavanja 

miješanog komunalnog otpada, te su u svim 

naseljima općina na oglasnim pločama stavljeni 

plakati s uputama za razvrstavanje otpada. 

 

e) unaprijediti nadzor nad gospodarenjem 

otpadom i unaprijediti upravne 

postupke u gospodarenju otpadom 

 

Na svim saniranim odlagalištima otpada i 

nekim zelenim površinama (grobljima) postavljeni 

su znakovi da je je zabranjeno nepropisno 

odlaganje otpada. Tijekom 2019. godine, 

zaključno s datumom 31. prosinca 2019. godine u 

Općini Bebrina su bile dvije prijave nepropisno 

odbačenog otpada po kojima je postupao 

komunalni redar koji je pisanim nalozima naložio 

uklanjanje otpada.  

 

članku 6. Odluke o mjerama za 

sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 

mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na 

području općine Bebrina („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ broj 8/2018): 

 

Datum Lokacija 

Nalaz/napomena 

komunalnog 

redara: 

 

13.04.2019. 

Bebrina 

k.č.br. 549 

k.o. Bebrina 

Nije zatečen 

otpad 

 

24.04.2019. 

Šumeće 

k.č.br. 699 

Nije zatečen 

otpad 

k.o. Šumeće 

 

24.04.2019. 

Zbjeg 

k.č.br. 811 

k.o. Zbjeg 

Nije zatečen 

otpad 

 

12.06.2019. 

Stupnički Kuti 

k.č.br. 234 

k.o. Stupnički Kuti 

Nije zatečen 

otpad 

 

03.07.2019. 

Kaniža 

k.č.br. 890 

k.o. Kaniža 

Nije zatečen 

otpad 

 

23.10.2019. 

Bebrina 

k.č.br. 549 

k.o. Bebrina 

Nije zatečen 

otpad 

 

 

  

http://haw.nsk.hr/arhiva/vol2018/6120/83293/www.bebrina.hr/odvoz-glomaznog-otpada-3/index.html
http://haw.nsk.hr/arhiva/vol2018/6120/83293/www.bebrina.hr/odvoz-glomaznog-otpada-3/index.html
http://haw.nsk.hr/arhiva/vol2018/6120/83293/www.bebrina.hr/odvoz-glomaznog-otpada-3/index.html
https://www.bebrina.hr/drustveno-uredjenje/gospodarenje-otpadom-i-zastita-okolisa/
https://www.bebrina.hr/drustveno-uredjenje/gospodarenje-otpadom-i-zastita-okolisa/
https://www.bebrina.hr/drustveno-uredjenje/gospodarenje-otpadom-i-zastita-okolisa/
https://www.bebrina.hr/drustveno-uredjenje/gospodarenje-otpadom-i-zastita-okolisa/
https://www.bebrina.hr/drustveno-uredjenje/gospodarenje-otpadom-i-zastita-okolisa/
https://www.bebrina.hr/drustveno-uredjenje/gospodarenje-otpadom-i-zastita-okolisa/
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4. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA 

PROVEDBU ODREDBI PLANA, 

ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, 

IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH 

SREDSTAVA ZA PROVEDBU 

MJERA GOSPODARENJA 

OTPADOM, 
Red

ni 

broj 

Naziv 

provedenog 

projekta 

  

1.  Unaprjeđen

je 

informacijs

kog sustava 

gospodaren

ja otpadom 

- obrasci objavljeni na 

internetskoj stranici općine 

Bebrina 

- 

https://www.bebrina.hr/dru

stveno-

uredjenje/gospodarenje-

otpadom-i-zastita-okolisa/ 

- 

https://www.bebrina.hr/dru

stveno-

uredjenje/gospodarenje-

otpadom-i-zastita-okolisa/  

- 

https://www.bebrina.hr/jav

ni-poziv-gradanima-za-

dostavu-podataka-o-

gradevinama-koje-sadrze-

azbest/ 

- bez 

utrošenih 

dodatnih 

financijsk

ih 

sredstava 

2.  Nabava 

opreme, 

vozila i 

plovila za 

odvojeno 

prikupljanje 

biootpada, 

papira/karto

na, stakla, 

metala i 

plastike 

- oprema osigurana 

ugovorom o koncesiji  

- 

osigurav

a 

koncesio

nar 

sukladno 

ugovoru 

3.  Sanacija 

lokacija 

onečišćenih 

otpadom 

odbačenim 

u okoliš 

- lokacija odlagališta u 

Bebrini 

 

620.155,

00 kuna 

 

 

5.  ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA 

PLANA 

Redni 

broj 

Predviđeno PGO za 2019. godinu Izvršeno 

DA/NE/ 

DJELOMIČNO 

1.  Sudjelovati u sustavima 

sakupljanja posebnih kategorija 

otpada sukladno propisu kojim se 

uređuje 

Da 

2.  Dostava godišnjeg izvješća o 

provedbi Plana gospodarenja 

otpadom jedinice područne 

(regionalne) samouprave do 31. 

ožujka tekuće godine za 

prethodnu kalendarsku godinu i 

objavljuje ga u svom službenom 

glasilu. 

Da 

3.  Osigurati odvojeno prikupljanje 

biootpada s ciljem kompostiranja 

ili energetske oporabe biootpada 

Da 

4.  Informiranje javnosti vezano uz 

gospodarenje otpadom 

Da 

5. Sanacija neuređenih dogovorniho 

dlagališta  

Da  

 

 

6. ZAKLJUČAK 

 Općina Bebrina je tijekom 2019. godine 

ispunila zakonske obveze usklađivanja akata 

kojima se regulira prikupljanje otpada u rokovima 

predviđenim zakonom i uredbama. Sukladno 

načelu transparentnosti i javnosti rada navedeni 

dokumenti su objavljeni na internetskoj stranici 

općine Bebrina i Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije.  

 Potpisan je ugovor o koncesiji kojim je 

stanovnicima Općine Bebrina osigurano 

reciklažno dvorište. 

 

KLASA: 351-01/20-01/14 

URBROJ: 2178/02-01-20-1 

Bebrina, 18. ožujka 2020. godine 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Ivan Brzić, mag. ing. silv. univ. spec. 
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