
 

 

 

Na temelju članka 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“broj 

94/13, 73/17 i 14/19 ) i članka 25. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ broj 3/18), Općinsko vijeće općine Bukovlje na 14. sjednici održanoj 29. 

ožujka  2019. godine donosi sljedeću 

 

 

ODLUKU 

o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Bukovlje 

 za razdoblje 2018. – 2023. godine  

 

 

Članak 1.  

 

 Donosi se Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2018. – 2023. Godine, a koji je 

prilog i sastavni dio ove Odluke u tekstu izrađenom po izrađivaču ASPIRA d.o.o. za 

savjetovanje i usluge iz Slavonskog Broda, u svibnju 2018. godine, po dobivenoj predhodnoj 

suglasnosti Brodsko – posavske županije, Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i 

zaštitu okoliša, KLASA: 351-01/19-01/10 URBROJ: 2178/1-03-19-1 od 25. veljače 2019. 

godine. 

 Javni uvid u nacrt Plana održan je od 21. svibnja 2018. godine do 20. lipnja 2018. 

godine, u skladu s člankom 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom. 

Članak 2.  

 

 Plan gospodarenja otpadom Općine Bukovlje za razdoblje od 2018. – 2023. godine sadrži 

najmanje sljedeće: 

 

1. analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području Općine Bukovlje    

uključujući ostvarivanje ciljeva, 

2. podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, 

odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva, 

3. podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te 

statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom, 

4. podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju, 

5. mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, 

uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada, 

6. opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada, 

7. mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, 

8. mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog  

(glomaznog) komunalnog otpada, 

9. popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana, 

10. organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera    

gospodarenja otpadom, 

11. rokove i nositelje izvršenja Plana 

 

Članak 3.  

 

 Plan gospodarenja otpadom Općine Bukovlje za razdoblje od 2018.-2023. godine 

sastavni je dio ove Odluke i objavit će se na službenoj web stranici Općine Bukovlje. 

 

 



 

 

Članak 4.  

 

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku 

Brodsko - posavske županije“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BUKOVLJE 

KLASA: 320-01/19-01/08 

URBROJ: 2178/25-02-19-1 

Bukovlje, 29. ožujak 2019. godine                             

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Danijel Kovačević, inž.građ. 

                                                                                              
 

 

 

 


