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Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00, 59/01, 26/03 – proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), Zakona o otpadu
(NN RH 178/04, 111/06, 60/08, 87/09), Plana gospodarenja otpadom u RH 2007.-2015., te
članka čl.54. Statuta Općine Borovo (Sl. vjesnik 07/13) Načelnik Općine Borovo dana 26.03.2015
god. sačinjava

IZVJEŠĆE O PLANU GOSPODARENJA OTPADOM
NA PODRUČJU OPĆINE BOROVO ZA 2014 god.
Gospodarenje otpadom je zakonska obaveza jedinica lokalne samouprave. Temeljne
odredbe gospodarenja otpadom regulirane su zakonskom regulativom kako slijedi:
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09)
- Zakonu o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09) i pripadajućim pravilnicima
- Zakon o zaštiti okoliša,
- Zakon o zraku,
- Plan gospodarenja otpadom RH 2007-2015 (NN 85/07 )
- Plan gospodarenja otpadom u Vukovarsko srijemskoj županiji
- Ostala regulativa koja se sastoji od Pravilnika i Uredbi po specifičnim područjima i
sadržajima osnovnih skupina otpada.
Obaveza JLS po navedenoj zakonskoj regulativi je donošenje PGO za 8- godišnje
razdoblje i treba biti usklađen sa županijskim PGO.
Svrha donošenja Plana koja se temelji na načelima EU-a je iznaći okvir u kojemu će se
moći smanjiti količina otpada, a otpadom koji se proizvede održivo gospodariti.
Plan gospodarenja otpadom za područje Općine Borovo sadrži osim općih podataka i
prikaz postojećeg stanja gospodarenja otpadom, mjere odvojenog skupljanja otpada, mjere za
upravljanje i nadzor odlagališta komunalnog otpada,popis otpadom onečišćenih površina i
neuređenih odlagališta, aktivnosti na sanaciji nelegalnih odlagališta i ostalog otpadom onečišćenog
okoliša, izvore i potrebna sredstva za provedbu.
Temeljem navedenog obaveze JLS su sljedeće :
- Županije i JLS dužne su međusobno surađivati i uz koordinaciju osigurati provedbu
mjera za odvojeno skupljanje otpada
- Dužni su u prostorno –planskoj dokumentaciji predvidjeti i osigurati lokacije građevina
namijenjenih skladištenju, oporabi i zbrinjavanju otpada.
- Izbjegavanje i smanjenje nastajanje otpada provoditi na način poticanja čistih
tehnologija koje se koriste prirodnim izvorima, promoviranjem proizvoda koji ne
pridonose povećanju štetnog utjecaja otpada i opasnosti onečišćenja, razvoj i
primjena odgovarajućih metoda zbrinjavanja otpada i opasnih tvari u otpadu, oporaba
otpada recikliranjem i ponovnom uporabom, uporaba u energetske svrhe i dr.
- Postaviti odgovarajuće spremnike i osigurati gradnju reciklažnih dvorišta za odvojeno
prikupljanje otpada i provođenje drugih mjera za što efikasnije gospodarenje
otpadom.
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- Donijeti odluke o provođenju komunalnog reda i osigurati njihovo provođenje
- Prema potrebi osigurati sredstva i organizirati sanacije otpadom onečišćenog okoliša.
POSTOJEĆE STANJE GOSPODARENJA OTPADOM ZA PODRUČJE OPĆINE BOROVO
Skupljanje i deponiranje komunalnog otpada
Poslovi skupljanja komunalnog otpada za područje Općine Borovo od 01.travnja 2014 god.
povjereni su tvrtki EKO DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo Borovo, temeljem Odluke o
načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Borovo. Tvrtka EKO DUNAV d.o.o.
za komunalno gospodarstvo, sakupljanje i odvoz komunalnog otpada riješila je na način da je za
ove poslove angažiran ovlašteni izvršitelj usluge KRIO d.o.o. Trpinja temeljem Ugovora o
poslovnoj suradnji.
Navedeni izvršitelj obvezan je regulirati i deponiranje sakupljenog otpada.
KOLIČINE, PROCESI I OBRADA OTPADA ZA 2014.
Općenite informacije
NAZIV OPĆINE OPĆINA BOROVO
POVRŠINA (km2) 28 km2
BROJ STANOVNIKA 5058
BROJ NASELJA 1
Informacije vezane za skupljača
NAZIV SKUPLJAČA KRIO d.o.o.
ADRESA Gajčanska 3, Trpinja
TELEFON 032/564 246
E-MAIL krio.trpinja@gmail.com
ODGOVORNA OSOBA Jovo Šljokić
BROJ ZAPOSLENIH 54 (broj varira u ovisnosti od sezonskih poslova)
Plan gospodarenja otpadom za područje Općine Borovo
NAZIV PLANA Plan gospodarenja otpadom za Općinu Borovo
GODINA IZRADE 2011
DONOSITELJ Općinsko vijeće Općine Borovo
OBJAVA Sl.vjesnik Vukovarsko srijemske županije 04/11
Postotak domaćinstva obuhvaćenih organiziranim odvozom komunalnog otpada
GODINA 2014. - UKUPNI BROJ DOMAĆINSTAVA 1700
DOMAĆINSTVA ODVOZ (%) 2014 god. 85%
Sustav odvojenog skupljanja otpada – na području Općine Borovo u 2014 god. organizirano je
odvojeno sakupljanje otpada postavljanjem 12 kontejnera na izgrađenim eko-otocima na tri lokacije
u Borovu.
GLOMAZNI OTPAD – organizirano se sakuplja i odvozi dva puta godišnje
DIVLJA ODLAGALIŠTA OTPADA
Na području Općine Borovo sanirana su sva nelegalna odlagališta otpada
RECIKLAŽNO DVORIŠTE – u 2014 god. pokrenut je postupak izrade projektne dokumentacije za
izgradnju reciklažnog dvorišta, kao i postupak Izrade III Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja sa ciljem promjene lokacije za izgradnju i postavljanje adekvatne opreme.

NAČELNIK
Zoran Baćanović,mag.iur.
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