Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne novine br. 94/13)
i članka 41. Statuta općine Čađavica ( Službeni glasnik općine Čađavica broj 2/13. i 7/14 ), Općinski
načelnik općine Čađavica, podnosi
IZVJEŠĆE
o načinu gospodarenja otpadom Općine Čađavica za 2015. godinu
1. UVOD
Prema obvezama i odgovornostima u gospodarenju otpadom koje proizlaze iz Zakona o održivom
gospodarenju otpadom gradovi i općine odgovorni su za gospodarenje komunalnim otpadom i
građevinskim otpadom.

2. OPĆINA ČAĐAVICA
Na području Općine Čađavica prema popisu stanovništva iz 2011. godine živi 2009 stanovnika u 10
naselja i to: Čađavica, Čađavički Lug, Ilmin Dvor, Donje Bazije, Zvonimirovac, Šaševo, Starin
Vraneševci, Noskovačka Dubrava i Noskovci.
3. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA
Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji nastaje u domaćinstvima na području općine Čađavica do
2013. godine vršila je tvrtka Komrad Slatina a sada vrši tvrtka Slatina kom Slatina. Tako skupljeni
otpad odvozi se na odlagalište otpada pod nazivom „Radosavci“a korisnici usluge odvoza i odlaganja
otpada odlažu ga na različite načine: po domaćinstvima su podijeljene posude 120 l i 240 l kao i kod
manjih pravnih osoba.
Odvoz komunalnog otpada od domaćinstava i pravnih osoba provodi se dva puta mjesečno, a veliki
kontejneri sa groblja po pozivu.
Skupljanje izdvojenog otpada provodi se dok kontejneri ne budu popunjeni, a tada se prazne i ponovo
koriste.
Do sada je elektronički otpad sakupljan u organizaciji općine i Flora Virovitica u posebni kontejner koji
je bio postavljen na području općine određen broj dana, a zbrinjavanje istog radila je Flora Virovitica.
Odvoz glomaznog otpada iz domaćinstava provodi se dva puta godišnje na način da građani iznesu
glomazni otpad ispred kuće te se prema posebnom rasporedu otpad odvozi kamionima.
Općina Čađavica zajedno sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavila je
komunalnu opremu u 2014. godini za odvajanje otpada po vrstama(parip, staklo, pet ambalaža) koji su
postavljeni u svim naseljima općine kao zeleni otoci, gdje će se znatno poboljšati odvajanje otpada po
vrstama, a u 2015. godini nabavljeno je mobilno reciklažno dvorište.
4. MJERE ZA UKLJUČIVANJE SVIH DOMAĆINSTAVA U SUSTAV ORGANIZIRANOG
ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA
Općina Čađavica je donijela Odluku o komunalnom redu u kojoj su propisane odredbe sa postupanjem
sa komunalnim otpadom, što predstavlja dobar temelj za provedbu predloženih mjera o načinu
gospodarenja otpadom.

5. MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR NAD ODLAGALIŠTIMA KOMUNALNOG
OTPADA
Na području Općine Čađavica nema aktivnog legalnog odlagališta komunalnog otpada, već koncesionar
sakupljeni komunalni otpad i odvozi na odlagalište „Radosavci“
6. POSTUPANJE OTPADOM ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA I NEUREĐENIH
ODLAGALIŠTA OTPADA
Divlja odlagališta su mjesta na koja neodgovorne pravne i fizičke osobe odlažu svoj otpad bez ikakvih
dozvola. Takva odlagališta sukladno Zakonu gospodarenja otpadom moraju se odmah sanirati i
zatvoriti, kako bi se smanjio štetan utjecaj na okoliš, prvenstveno na podzemne vode.
7. REDOSLIJED AKTIVNOSTI SANACIJE DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA
Općina Čađavica je potpisala Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dana 02.
prosinca 2005. godine, Klasa: 351-04/05-02/0180, Ur.broj: 563-02-DR-05-2 za saniranje divljih
odlagališta komunalnog otpada na 7 lokacija i to: Zvonimirovac - Donje Bazije,, Ilmin Dvor,
Vraneševci, Noskovci, Starin ,Čađavica i Petonjica te dodatak istom Ugovoru dana 12. srpnja 2006.
godine u kojem je utvrđeno da postupak sanacije mora biti dovršen do konca studenog 2006. godine.
Dana 13. listopada 2006. godine završena je sanacija divljih odlagališta komunalnog otpada na području
općine Čađavica. Na području općine Čađavica od 01.05.2006. godine na snazi je ugovor o koncesiji za
organizirano sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, koji je sklopljen s poduzećem Komrad Slatina.
Sakupljeni otpad odvožen je na odlagalište „Radosavci“. Od 02.01. 2013. godine Aneksom ugovora
URBROJ: 01-404/2013. od 02.01.2013. godine, sakupljanje i odvoz komunalnog otpada preuzela je
nova tvrtka Slatina KOM Slatina koja i danas odvozi komunalni otpada sa područja općine Čađavica na
odlagalište Slatina-„Radosavci“:
8. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA OTPADA OPERATERA SLATINA KOM d.o.o. u 2014.
1. Ukupna količina otpada odložena u 2015. godini na odlagalištu Radosavci sa područja općine
Čađavica
1.1. LOKACIJE EKO OTOKA: Čađavica, Č. Lug, Noskovci, Starin, Šaševo, Zvonimirovac,Bazije,
Vraneševci
KOLIČINA
1810
3970
2860
1100

VRSTA OTPADA
UKUPNO STAKLO ( kg ) 15 01 07
UKUPNO PLASTIKA (kg): 15 01 02
UKUPNO PAPIR (kg): 20 01 01
UKUPNO Ambalažni papir - karton (kg): 15 01 01
1.2. groblja:
KLJUČNI BROJ

POSJEDNIK

200203

OPĆINA ČAĐAVICA

količina ( t )
24

1.3. mješoviti komunalni otpad:
KLJUČNI BROJ
200301

POSJEDNIK
OPĆINA ČAĐAVICA

količina (t)
426

ZAKLJUČAK:
Program odvojenog prikupljanja papirnatog, staklenog i pet ambalažnog otpada provesti u svim
naseljima općine, poglavito što će biti stvoreni uvjeti za navedeno-postavljeni kontejnera za određene
vrste otpada na tzv. „zelenim otocima u naseljima.
U dogovoru sa Slatina komom Slatina pojačati aktivnosti na odvojenom prikupljanju otpada
ostalih vrsta otpada po načelu „od vrata do vrata“ (zeleni otpad, elektronički, glomazni i dr.).
Iznaći financijske mogućnosti za sanaciju tzv. divljih odlagališta ukoliko ista nastanu na širem
području Općine, te uz sankcioniranje neodgovornog odlaganja otpada izvan odlagališta, provoditi
edukaciju stanovništva u cilju smanjenja količine otpada i razvrstavanja uporabivih vrsta otpada.
Općina Čađavica je izradila Plan gospodarenja otpadom u dogovoru sa koncesionarom odvoza
otpada Slatina kom Slatina.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE ČAĐAVICA
OPĆINSKI NAČELNIK
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