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Temeljem članka 36. Statuta Općine Vuka 

(«Službeni glasnik Općine Vuka» br. 1/14 i 1/18), 

Općinsko vijeće Općine Vuka na svojoj 17. sjednici 

održanoj dana 29. ožujka 2019. godine, donosi 

 

Zaključak 

o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana 

gospodarenja otpadom za 2018. godinu u Općini 

Vuka 

Članak 1. 

Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o 

provedbi plana gospodarenja otpadom za 2018. 

godinu u Općini Vuka kako ga je donio Općinski 

načelnik. 

Članak 2. 

Izvješće je u prilogu ovog Zaključka i čini 

njegov sastavni dio. 

Članak 3. 

Ovaj zaključak, zajedno s Izvješćem 

dostavit će se Osječko-baranjskoj županiji, 

Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu 

okoliša i prirode. 

Članak 4. 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku 

Općine Vuka». 

KLASA: 351-01/19-01/01 

URBROJ: 2158/06-01-19-4 

U Vuki, 29. ožujka 2019. godine 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Stjepan Ribić 

 

 

********************************

      

Na temelju članka 20. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom («Narodne novine» br. 

94/13, 73/17 i 14/19) i članka 42. Statuta Općine 

Vuka («Službeni glasnik Općine Vuka» br. 1/14 i 

1/18), Općinski načelnik Općine Vuka dana 22. 

ožujka  2019. godine podnosi  

 

Izvješće 

o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 

Općini Vuka za 2018. godinu 

I. 

Stavkom 1. članka 20. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 

94/13, 73/17 i 14/19 u daljnjem tekstu: Zakon) 

propisano je da jedinica lokalne samouprave 

dostavlja godišnje Izvješće o provedbi Plana 

gospodarenja otpadom jedinici područne 

(regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće 

godine. 

Plan gospodarenja otpadom na području 

Općine Vuka za razdoblje od 2017. do 2022. godine 

donesen je na 32. sjednici održanoj 24. veljače 2017. 

godine, te objavljen u „Službenom glasniku Općine 

Vuka“ broj 02/17.  

Mjerama organiziranog skupljanja 

otpadom je obuhvaćeno cjelokupno stanovništvo  

kao i pravne osobe u Općini Vuka. 

II. 

1. Pregled postojećeg stanja: 

Komunalni otpad na cijelom području 

Općine Vuka, temeljem sklopljenog ugovora o 

koncesiji, prikuplja i odvozi MÜLL-TRANS d.o.o., 

Oroslavje, Mokrice 180/C na deponiju Petrovačka 

Dola (Vukovar). 

Na kućnom pragu se skupljaju tri vrste 

otpada, i to papir i karton, plastika i miješani 

komunalni otpad. Na području Općine se nalazi 5 

eko-otoka na kojima se skuplja papir, staklo i 

plastika, te na jednoj lokaciji i metal i tekstil. 

Jedan dio komunalnog otpada sa groblja u 

Vuki (pražnjenje velikog kontejnera) odvozi 

Unikom d.o.o. Osijek, te ga deponira na odlagalište 

Velika Lončarica u Osijeku. U  2018. godini je na taj 

način odvezeno cca 42 m3 komunalnog otpada. 

Na području Općine Vuka je ugovoreno 

prikupljanje glomaznog otpada u kontejnerima dva 

puta godišnje. 

Količina prikupljenog otpada na području 

Općine Vuka od strane koncesionara, po vrstama 

otpada: 

Mjesto 

prikupljanja: 

Vrsta otpada Količina 

u t 

Javne površine:   

 15-01-07 

(staklena 

ambalaža) 

1,20 

 20-01-01 (papir i 

karton) 

0,24 

 20-01-39 

(plastika) 

0,18 

Kućanstvo i 

industrija. 

  

 20-03-01 

(miješani 

komunalni 

otpad) 

222,80 

 20-03-07 

(glomazni otpad) 

0,20 

Selektivni:   

 15-01-01 

(papirna i 

2,52 
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kartonska 

ambalaža) 

 15-01-02 

(plastična 

ambalaža) 

1,02 

 20-01-01 (papir i 

karton) 

5,91 

 20-01-39 

(plastika) 

7,57 

Ukupno  242,39 

 

 

2. Mjere za izbjegavanje nastanka i smanjenje 

količine otpada: 

Navedene mjere provode se informiranjem i 

edukacijom stanovništva o načinima odvajanja 

otpada i smanjenja količine otpada, prije svega 

kompostiranjem, te mjestima na kojim se posebne 

vrste otpada mogu odložiti. 

 

3. Mjere odvojenog skupljanja i uporabe otpada: 

Na području Općine Vuka organizirano je odvojeno 

prikupljanje posebnih kategorija otpada (otpadni 

papir, ambalažno staklo, plastika, tekstil i metal) na 

5 lokacija na području Općine, i to na adresi Osječka 

83 u Vuki, kod groblja u Vuki, kod skretanja za 

Hrastovac (odvojak Osječke ulice), u Hrastovcu i u 

Lipovcu Hrastinskom). 

 

4. Mjere prikupljanja miješanog komunalnog i 

biorazgradivog komunalnog otpada: 

Biološka obrada otpada uključuje kompostiranje, 

kako bi se kompost koristio u poljoprivredi ili kao 

poboljšivač tla na zelenim površinama, a što većina 

stanovnika općine Vuka provodi, s obzirom da 

navike u ruralnim područjima. 

 

5. Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog 

papira, metala, stakla i plastike, te glomaznog 

otpada: 

Nabavljeni su spremnici za odvojeno prikupljanje 

tekstilnog i metalnog otpada, i isti su postavljeni na 

adresi Osječka 83, Vuka, a i ostale kategorije otpada 

se prikupljaju putem eko-otoka, odnosno na kućnom 

pragu.  

Općina Vuka je sklopila Predugovor s Općinom 

Čepin o korištenju reciklažnog dvorišta općine 

Čepin od strane stanovnika općine Vuka, a kada isto 

bude stavljeno u funkciju, s Općinom Čepin će se 

sklopiti i Ugovor. Također, Općina Vuka će putem 

mobilnog reciklažnog dvorišta omogućiti odlaganje 

svih vrsta otpada stanovnicima Općine. 

 

6. Mjere zbrinjavanja nelegalno odloženog 

otpada: 

Na području Općine Vuka nema odlagališta otpada, 

niti je bilo otpada odlaganog na javnim površinama 

izvan spremnika. 

 

7. Financijska sredstva u 2018. godini za 

gospodarenje otpadom i sanacije uz navođenje  

izvora financiranja, vlastita i iz državnog 

proračuna: 

Nije nabavljana komunalna oprema (osim spremnika 

koje je postavio koncesionar), a druga financijska 

sredstva nisu trošena za gospodarenje otpadom za 

2018. godinu jer je obavljanje ove komunalne 

djelatnosti povjereno ovlaštenom koncesionaru 

MÜLL-TRANS d.o.o., Oroslavje, Mokrice 180/C. 

III. 

Ovo izvješće daje se Općinskom vijeću Općine Vuka 

na usvajanje. 

IV. 

Ovo Izvješće objavit će se u «Službenom glasniku 

Općine Vuka». 

  

KLASA: 351-01/19-01/01 

URBROJ: 2158/06-01-19-3 

U Vuki, 22. ožujka 2019. 

Općinski načelnik  

Damir Maričić, dipl.oec. 

   

************************************* 
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__________________________________________________________________________________   

"Službeni glasnik Općine Vuka" službeno glasilo Općine Vuka 

 Izdaje: Općina Vuka 

 Za Izdavača: Jedinstveni upravni odjel Općine Vuka 

 Grafička priprema i tisak: Jedinstveni upravni odjel Općine Vuka 
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