Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“, br. 94/13.), i članka 40e. Statuta Općine Bukovlje (Službeni vjesnik Brodskoposavske županije broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 08/13) općinski načelnik Općine Bukovlje
podnosi
IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Bukovlje za 2015. godinu
Analiza, te ocjena stanja:
*Organiziranim skupljanjem i odvozom otpada obuhvaćena su sva naselja općine
Bukovlje, čime su obuhvaćene sve fizičke i pravne osobe.
*Koncesiju za sakupljanje i odvoz otpada na području općine Bukovlje ima tvrtka „Jakob
Becker d.o.o.“ iz Gornje Vrbe, a prijem vrši „Odlagalište d.o.o.“ Nova Gradiška.
*Otpad se skuplja u 120 litarske kante kod fizičkih osoba, a kod pravnih osoba u kontejnere.
*Glomazni otpad odvozi se dvaput godišnje (u proljeće i jesen) na način da domaćinstva
iznesu glomazni otpad ispred kuće.
*Na području općine Bukovlje nema izgrađeno reciklažno dvorište, kao niti kompostanu,
pretovarne stanice, posebne lokacije za prihvat građevinskog otpada, kao niti rashladne
kontejnere za prikupljanje otpada životinjskog podrijetla.
*U 2015. godini općina Bukovlje je provodila mjere odvojenog skupljanja otpada, posebne
vreće za odvojeno prikupljanje posebnih kategorija otpada ( papir, , PET ambalaža).
*Cilj Općine Bukovlje je osigurati reciklažno dvorište i odvojeno sakupljanje otpada.
Količine skupljenog i odloženog otpada:
Količina otpada kojeg je općina Bukovlje predala u centar Jakob Becker d.o.o. u 2015. godini.
Su slijedeće:
- Komunalni otpad: 512 460 kg
- Papir:
3 420 kg
- Plastika:
1 940 kg
- Staklo:
80 kg
Postojeće i planirane građevine:
Općina Bukovlje nema u planu graditi reciklažno dvorište,već će koristiti reciklažno dvorište
koncesionara tvrtke „Jakob Becker“ d.o.o. iz Gornje Vrbe koje je u neposrednoj blizini
Općine Bukovlje.
Sanacija odlagališta i smetlišta:
Općina Bukovlje u postupku je sanacije odlagališta otpada „Karlovac“.
Tijekom 2012. godine za sanaciju odlagališta na području općine Bukovlje je pokrenuta
izrada projekta Plana sanacije odlagališta komunalnog otpada „Karlovac“ od strane tvrtke
INGRI d.o.o. koja je izrađena tijekom 2012g.
Tijekom 2014.godine sklopljen je novi ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i započet je
postupak sanacije odlagališta otpada „Karlovac“.
Postupak sanacije odlagališta otpada „Karlovac“ Općina Bukovlje je završila u 2015. godini.
Provedenim inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da je odlagalište otpada „Karlovac“ u

Općini Bukovlje sanirano. Izvori financiranja za sanaciju odlagališta planirani su iz Fonda za
zaštitu okoliša i Proračuna Općine Bukovlje.

Plan i mjere:
*Plan i mjere koje će Općina Bukovlje zajedno sa koncesionarom provesti za smanjenje
nastanka otpada, je upravo razdvajanje otpada po domaćinstvima u posebne spremnike ili
vreće.
*Takvim razdvajanjem omogućit ćemo svakom korisniku da sukladno količini i vrsti
komunalnog otpada izvrši selekciju i razdvajanje komunalnog otpada sukladno zakonu uz
nadzor inspekcije zaštite okoliša.
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