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Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 
94/13) i članka 31. Statuta općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 
12/09, Općinsko vijeće općine Nuštar na svojoj 17. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2015. godine 
donosi 

 
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM  

NA PODRUČJU OPĆINE NUŠTAR ZA 2014. godinu 
 
 
 
Sukladno zakonskim propisima Republike Hrvatske odnosno članku 21. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom (''Narodne novine'' br.94/13.), Općina Nuštar kao jedinica lokalne 
samouprave bila je u obvezi izraditi Plan gospodarenja otpadom za područje Općine Nuštar za 
šestogodišnje, razdoblje. Plan gospodarenja otpadom usvojilo je Općinsko vijeće Općine  Nuštar na 
svojoj 25. sjednici, dana 08. travnja 2009. godine, te je isti objavljen u ''Službenom vjesniku'' 
Vukovarsko- srijemske županije. 
 
Plan gospodarenja otpadom za Općinu Nuštar osnovni je dokument o gospodarenju otpadom za 
razdoblje 2008.– 2016. godine, koji je usklađen sa Strategijom i Planom gospodarenja otpadom 
Republike Hrvatske (''Narodne novine'' br.130/05), kao i Nacionalnom strategijom zaštite okoliša 
(''Narodne novine'' br.46/02.) i programima zaštite okoliša.  
 
Plan gospodarenja otpadom sukladno Zakonu, sadržava sljedeće cjeline:  
1. mjere odvojenog skupljanja komunalnog otpada,  
2. mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad,  
3. popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta,  
4. redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša,  
5. izvore i visinu potrebnih sredstava za provedbu sanacije.  
  
Plan  gospodarenja  otpadom  za  Općinu  Nuštar  ima ključnu  ulogu  u  uspostavi  održivog sustava  
gospodarenja  otpadom  na  području  Općine,  a  u  skladu  sa  obvezama  i  smjernicama  iz 
nacionalne zakonske regulative, europskih direktiva, te državnih i lokalnih planskih dokumenata.   
U Planu je tijekom 2015. godine provođenje revizije Plana gospodarenja otpadom kojom bi se 
regulirale sve dosadašnje izmjene i dopune zakona, a s kojima naš Plan gospodarenja otpadom nije 
usklađen. 
 
Naselja  u  sastavu  Općine  Nuštar uključena  su  u  sustav  organiziranog  prikupljanja  i  odvoza 
otpada putem ugovora o koncesiji koje  je  u  nadležnosti  komunalnog  poduzeća  NEVKOŠ  d.o.o. iz  
Vinkovaca. Prikupljeni  otpad  s  područja  Općine  odvozi  se  i  odlaže  na  odlagalište  "Petrovačka 
dola". Otpad se prikuplja u plastičnim posudama (80, 120 i 240 l). Odlukom načelnika, a sukladno čl. 
17. Zakona o otpadu, utvrđena je obračunska jedinica za kriterij volumena otpada zapremnine 120 l, 
za cijenu od 36,00 kn (uračunat PDV) po kućanstvu. 
 
Sav  prikupljeni  glomazni  otpad  odložen  je  na  odlagalište  "Petrovačka  dola". Uz brojku od cca 
6000 stanovnika na području Općine Nuštar dolazi se do  podataka  da svaki  stanovnik Općine 
godišnje  proizvede  cca 320,12 kg  miješanog  komunalnog otpada, odnosno nešto malo više od 1,0 
kilograma komunalnog otpada dnevno po stanovniku.                                             
 
Općina Nuštar je uputila Fondu za zaštitu okoliša zahtjev za sufinanciranje izrade projektne 
dokumentacije za reciklažno dvorište koje je predviđeno planom gospodarenja otpadom i prostornim 
planom  Općine Nuštar na lokaciji bivšeg „vašarišta“  te smo od Fonda dobili sredstva za izradu 
projektne dokumentacije čija izrada je u tijeku. 
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Fondu za zaštitu okoliša poslali smo zahtjev za sufinanciranje nabave komunalne opreme-kanti za 
sakupljanje komunalnog otpada (spremnici za papir)što nam je odobreno te je raspisana javna nabava 
za nabavu 1800 komada kanti od 120 l plave, za papir. Vrijednost postupka nabave iznosila je 
265.365,00 kuna, a Fond je sudjelovao sa sredstvima pomoći u visini od 212.292,00 kuna što čini 80% 
opravdanih troškova ukupne nabavne vrijednosti predmetne komunalne opreme, a preostali iznos 
osigurala je Općina.  
 
Također  se organiziralo  i  prikupljanje pojedinih  vrsti  opasnog  otpada:  stare  baterije  i  
akumulatori,  električni  i  elektronički otpad, otpadna ulja, stari lijekovi i sličan otpad koji može nastati 
na području Općine. Građani su informirani o ovlaštenim sakupljačima električnog i elektroničkog, 
opasnog i drugog otpada putem ''Općinskog glasnika'' i ''Obavijesti''.  
 
Da bi se ostvarile pozitivne  promjene u  izbjegavanju  nastanka  i  smanjenju količina  otpada  od 
velike je važnosti  i sustavna edukacija stanovništva. Potrebno  je  razvijati  svijest  šire  javnosti  o  
uzročno - posljedičnoj  vezi  ponašanja zajednice i pojedinca i nastanka otpada.   
 
Općina Nuštar  uz pomoć Vukovarsko - srijemske županije provodi programe ministarstva, te provodi 
edukaciju o zaštiti  okoliša  i  razvija  odnos  s  javnošću  i  to  kroz  aktivnosti  ekoloških udruga, medija, 
te kroz sustav odgoja i obrazovanja. Ekološkom edukacijom omogućit će se stjecanje ekoloških znanja i 
vještina s ciljem povećanja  razine svijesti  svakog pojedinca  za učinkovito sudjelovanje  u provođenju  
sustava  gospodarenja otpadom. 
 
 
KLASA: 351-04/15-02/4 
URBROJ: 2188/07-15-02/03 
U Nuštru, 25. ožujak 2015. godine 
 
 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
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