Temeljem članka 45. Statuta Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj
2/13 i 3/18), Općinski načelnik Općine Antunovac dana 20. veljače 2019. godine

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu
u Općini Antunovac
Članak 1.
Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu u
Općini Antunovac kako ga je donio Općinski načelnik.
Članak 2.
Izvješće je u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
Članak 3.
Ovaj Prijedlog zaključka daje se na usvajanje Općinskom vijeću Općine Antunovac.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine
Antunovac».

KLASA: 351-01/19-01/01
URBROJ: 2158/02-01-19-3
U Antunovcu, 20. veljače 2019. godine
Općinski načelnik
Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

Temeljem članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine» broj 94/13,
73/17 i 14/19) i članka 45. Statuta Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 2/13
i 3/18), Općinski načelnik Općine Antunovac dana 20. veljače 2019. godine donosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu
u Općini Antunovac
Članak 1.
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj
4/18) za 2018. godinu u Općini Antunovac sadržava elemente navedene u slijedećim člancima.
Članak 2.
-

Opći podaci:
obuhvaćenost stanovništva organiziranim skupljanjem i odvozom otpada je 100%
sakupljač otpada je tvrtka Unikom d.o.o. Osijek,
način sakupljanja otpada je u posude za kućni otpad, posude za papir, te kontejnere za staklo, papir,
plastični i metalni otpad,
količina skupljenog i odloženog miješanog komunalnog otpada koje je tvrtka Unikom d.o.o.
skupila sa područja Općine Antunovac: iz domaćinstava 526,97 t i 14 t iz uslužnih djelatnosti,
obračun troškova gospodarenja otpadom je po volumenu,
posude za miješani otpad prazne se jedanput tjedno, posude za papir prazne jedan put mjesečno, a
kontejneri na reciklažnim otocima se prazne po potrebi,
otpad se odvozi na odlagalište Lončanica Velika Osijek.
Članak 3.

Mjere odvojenog skupljanja otpada koje su provedene ili su se provodile u smislu realizacije:
- 2 reciklažna otoka u Antunovcu i 1 u Ivanovcu sa kontejnerom za otpadni papir, ambalažno staklo,
metal i tekstil
- reciklažno dvorište u kojem se prikuplja i zbrinjava 35 vrsta različitog otpada.
Članak 4.
Posebne kategorije otpada:
Količine odvojeno skupljenog i odloženog otpada po vrstama, na eko otocima (u tonama):
- 7,7 t otpadnog papira i kartona,
- 0,03 t ambalažnog stakla,
- 1,3 t plastičnog otpada,
- 0,01 t metalnog otpada.
Količine odvojeno skupljenog otpada po vrstama, kod korisnika komunalne usluge (u tonama):
- 37,8 t papira i kartona,
- 14,6 t plastike.

Količine odvojeno skupljenog i odloženog otpada po vrstama, (u kg):
- 360 kg plastike,
- 2000 kg otpadne gume,
- 1200 kg odbačena električna i elektronička oprema,
- 420 kg metala.
Količine glomaznog otpada: 66 t.
Članak 5.
Oprema realizirana do kraja 2018. godine za odvojeno skupljanje otpada:
a) kontejneri za:
- otpadni papir - 5 komada, zapremnine 2100 l,
- ambalažno staklo -5 komada, zapremnine 2100 l,
- odjeću i obuću - 1 komad, zapremnine 1 m³,
- plastična ambalaža - 4 komada, zapremnine 2100 l,
- metalna ambalaža - 4 komada, zapremnine 2100 l.
b) vrtni komposteri za bio otpad, 8 komada, zapremnine 600 l, na javnim površinama.
c) spremnici kod korisnika komunalne usluge:
- posude za miješani komunalni otpad, 1050 komada, zapremine 120 l,
- posude za papir, 1050 komada, zapremine 120 l,
- vrećice za plastiku, 11000 komada, zapremine 120 l,
- komposteri za bio otpad, 700 komada, zapremine 350 l.
d) spremište u reciklažnom dvorištu za 35 vrsta otpada.
Članak 6.
Stanje otpadom onečišćenog tla:
- lokacije odbačenog otpada: Stari Seleš i Štadar,
- na navedenim lokacijama nije provedena sanacija, zatvorena su, a postavljenim se obavijestima
zabrane i upozorenja sprječava daljnje odlaganje na te lokacije,
- na manjim, novonastalim deponijama je izvršena sanacija.
Članak 7.

-

Utrošena financijska sredstva u 2018. godini:
za gospodarenje otpadom utrošeno je sveukupno 184.650,82 kn, a od toga iznosa:
a) na sanaciju deponija utrošeno je: 93.000,00 kn (financirano iz vlastitih sredstava),
b) na održavanje reciklažnog dvorišta utrošeno je: 13.565,36 kn (financirano iz vlastitih
sredstava),
c) na opremanje reciklažnog dvorišta utrošeno je: 78.085,46 kn (financirano iz vlastitih
sredstava).

Članak 8.
Ovo Izvješće daje se Općinskom vijeću Općine Antunovac na usvajanje.
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