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1. UVOD

Geografski i geoprometni položaj Općine
Općina Oriovac smještena je u središnjem dijelu Brodsko-posavske županije, obuhvaća prostor od
99,06 km2, te svojim udjelom u površini Brodsko-posavske županije od 4,9% pripada među
teritorijalno veće općine u županiji. Općina Oriovac sjevernom stranom graniči sa susjednom
Požeško-slavonskom županijom, odnosno s Općinom Pleternica, dok južnu granicu općine čine rijeka
Sava koja je ujedno i državna granica prema susjednoj Bosni i Hercegovini.
Općini Oriovac pripadaju naselja: Oriovac (sjedište općine), Radovanje, Kujnik, Malino, Lužani (na
glavnoj terezijanskoj cesti), Ciglenik, Bečic (sjeverno uz Orljavu), Živike, Pričac i Slavonski Kobaš (južno
na Savi). Na području općine Oriovac prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011.godine boravi
5819 stanovnika, što čini udio od 3,7% ukupnog stanovništva Brodsko-posavske županije. Dobna
struktura stanovništva na području općine Oriovac ukazuje na razmjerno velik udio staračkog
stanovništva (33%). Najveći udio od ukupnog broja stanovnika čini dobna skupina od 15 do 49
godina, dok najmanji udio (19%) čine stanovništvo u dobi od 0 do 14 godina.
Površina
Geografska dužina
Geografska širina
Broj stanovnika
Broj naselja
Broj kućanstava
Gustoća naseljenosti
Broj Vrtića
Broj osnovnih škola
Broj arheoloških lokacija
Broj crkvi
Udaljenost do Slavonskog Broda
Udaljenost do Nove Gradiške

99,06 km
17“ 45 13“
45“ 10 01“
5819
10
1.910
66,2 st/km2
1
2
9
3
20 km
30 km

Naselja
Bečic
Ciglenik
Kujnik
Lužani
Malino
Oriovac
Pričac
Radovanje
Slav. Kobaš
Živike
Ukupno

1981
146
239
333
1.233
664
1.992
139
369
1.461
366
6.942

1991
136
223
336
1.275
653
2.049
152
348
1.342
346
6.860

Broj stanovnika
2001
138
189
345
1.192
576
2.021
132
355
1.303
308
6.559

2011
115
164
306
1064
484
1830
103
277
1224
252
5819

Na području općine Oriovac uslugu javnog prikupljanja komunalnog otpada obavlja tvrtka Jakob
Becker iz Gornje Vrbe, i isti odlaže izvan općine Oriovac.
Na području općine Oriovac nema odlagališta otpada. Na 16.sjednici Općinskog vijeća općine Oriovac
održanoj 16.12.20111.godine donesen je Plan gospodarenja otpadom općine Oriovac i objavljen je u
Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije br. 15/2011.

2. ANALIZA I OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM
Prema Zakonu o otpadu, komunalni otpad jest otpad iz kućanstva, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne
djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva. Gospodarenje komunalnim
otpadom u nadležnosti je gradova i općina koji su dužni na svom području osigurati uvjete i provedbu
propisanih mjera za gospodarenje komunalnim otpadom. Troškovi gospodarenja otpadom
obračunavaju se prema kriteriju količine i svojstva otpada, a za komunalni otpad iz kućanstva se
mogu primijeniti i drugi obračunski kriteriji u skladu s propisom kojim se uređuje komunalno
gospodarstvo (po kvadratu stambene površine) uz primjenu načela „onečišćivać plaća“.
Odvoz otpada organiziran je svaki tjedan po ustaljenom rasporedu po svim naseljima. Osim od
stanovništva, komunalni otpad skuplja se i od gospodarskih subjekata, iz ugostiteljstva i sličnih
djelatnosti, ovisno o potrebi odvoza. Otpad se preuzima u plastičnim vrećama, posudama,
kontejnerima. Troškovi gospodarenja otpadom obračunavaju se na stvarnoj količini otpada ili na
izvedenoj količini otpada prema kvadraturi površine koju proizvođač otpada koristi.
Općina Oriovac je kandidiranjem na javni natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
dobila ugovor u vrijednosti od 250.000,00 kuna, i za to nabavila 120 kontejnera ( 30 komada za papir,
30 komada za staklo, 30 komada za bio otpad i 30 komada za plastiku) koji su postavljeni kao zeleni
otoci na za to uređena mjesta.

U 2015.godini općina je uz sufinanciranje od strane FZOEU obavila sanaciju tri odlagališta otpada i to
u Malinu, Lužanima i Slavonskom Kobašu. Vrijednost radova na sanaciji odlagališta iznosila je :
- Slavonski Kobaš
- 347.106,16 kuna
- Malino
- 200.183,25 kuna
- Lužani
- 396.183,25 kuna
Ovim projektima općina Oriovac je u cijelosti izvršila sanaciju odlagališta otpada na svom području.
Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom općina Oriovac ispunjava svoje
zakonske obveze.
Ciljevi iz Plana gospodarenja otpadom ostvaruju se kako je planirano.
Projekt na kojem još treba raditi je uspostava boljeg sustava odvojenog otpada, a koji će se riješiti
Planom gospodarenja otpadom općine Oriovac za razdoblje 2017. - 2022.godine koji je izrađen u
radnoj verziji.
Planom gospodarenja otpadom općine Oriovac, koji je donesen 2011.godine obuhvaćeno je razdoblje
od 8 godina (od 2012. – 2019.godine), međutim, zbog donošenja novih zakonskih okvira, općina je
pristupila izradi novog Plana.
3. OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih zakonom kojim se
uređuje zaštita okoliša, a osobito na temelju načela:
Načelo onečišćivača plača
Načelo blizine
Načelo samodostatnosti i
Načelo slijedivosti
Prema Zakonu jedinice lokalne samouprave dužne su na svom području osigurati:
Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada,
Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog)
komunalnog otpada,
Sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada,
Provedbu Plana (nakon usvajanja novog Plana Republike Hrvatske),
Donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada
Zagreba
Provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području,
Mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.
Jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati provedbu navedenih obveza na kvalitetan, postojan i
ekonomski način u skladu sa načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i održivog gospodarenja
otpadom osiguravajućim pri tome javnost rada.
Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više
obveza, te su dužne sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu
kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.
Općina Oriovac nema sporazumno uspostavljene obveze gospodarenja otpadom sa ostalim
jedinicama lokalne samouprave, nego sve obavlja samostalno.

DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE ORIOVAC
Prostorni plan uređenja općine Oriovac donesen je 2005.godine, te dvije izmjene i dopune istoga.
S obzirom na godinu izrade Prostornog plana, vrlo šturo je prikazano stanje postupanja s otpadom,
kao i u odredbama za provođenje, stoga je općina Oriovac pokrenula izradu izmjena i dopuna
Prostornog plana koji će u svojim odredbama imati prikaz aktivnosti (u skladu sa Planom
gospodarenja općine Oriovac) koje se trebaju izvršiti kako bi se kvalitetno riješilo zbrinjavanje otpada
na području općine.
Općina Oriovac je u 2015.godini obavila sanaciju tri odlagališta otpada – u Malinu, Lužanima i
Slavonskom Kobašu, te je ispunila važnu zakonsku odredbu.
4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ORIOVAC
„Plan gospodarenja otpadom općine Oriovac“ objavljen je u Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije br. 15/2011 i sadrži slijedeće:
- Uvod
- Geografski i geoprometni položaj općine
- Osnovno o razlozima izrade i namjeni Planova gospodarenja otpadom
- Pravni i zakonski okvir
- Ciljevi Plana gospodarenja otpadom
- Postupanje s neopasnim komunalnim otpadom prema PGO Brodsko-posavske županije
- Postojeće stanje gospodarenja otpadom
- Postupanje s komunalnim otpadom na području općine Oriovac
- Odvodnja otpadnih voda
- Količine otpada
- Mjere odvojenog prikupljanja komunalnog otpada
- Mjere za upravljanje i nadzor odlagališta
- Popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta
- Redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog tla
- Izvor i visina potrebitih sredstava za provedbu sanacije
Provedbom Plana planiralo se postići smanjenje ukupne količine otpada koji opterećuje potencijalno
kvalitetno obradivo zemljište općine, te predstavlja ekološki problem koji ugrožava kakvoću
podzemnih voda, tla i okolnog zraka, ukoliko se odloži na odlagališta, te je općina u tom smjeru
sanirala sva odlagališta na svom području.
U Planu je predviđena mjera odvojenog prikupljanja otpada te je u tu svrhu Općina uredila i postavila
25 zelenih otoka na kojima su smješteni kontejneri za plastiku, papir i staklo.
Plan gospodarenja otpadom općine Oriovac izrađen je sukladno Zakonu o otpadu, odnosno Zakonu o
održivom gospodarenju otpadom.
Obzirom da je donesen novi Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017 –
2022. općina Oriovac je također pristupila izradi svog Plana gospodarenja otpadom za razdoblje
2017. – 2022.godine, koji je prijedlog na dnevnom redu prve sjednice Općinskog vijeća u 2017.godini.
5. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE
ORIOVAC, UKLJUČUJUĆI OSTVARENJE CILJEVA
Na području općine Oriovac uslugu javnog prikupljanja komunalnog i glomaznog otpada pruža tvrtka
Jakob Becker d.o.o. Gornja Vrba, Vrbska ulica 16. Odvoz je organiziran svaki tjedan po ustaljenom
rasporedu po svim naseljima. Osim od stanovništva komunalnog otpada sakuplja se i od gospodarskih
subjekata, iz ugostiteljstva i sl. ovisno o potrebi odvoza.

Odredbama prijedloga Plana gospodarenja otpadom općina Oriovac za razdoblje 2017 – 2022.godine
na području općine Oriovac predviđena je izgradnja jednog reciklažnog dvorišta, a lokacija će se
utvrditi na sjednici Općinskog vijeća.
U 2016.godini općini Oriovac provodilo se informiranje stanovništva putem web stranice općine, tako
da je npr.postavljena obavijest za zaprimanje nepropisno odbačenog otpada sa Odlukom i obrascem
koji se može preuzeti i dostaviti na e-mail općine.
6. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJANJE
OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU
CILJEVA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC
U Planu gospodarenja otpadom na području općine Oriovac jedan od osnovnih ciljeva je
organiziranim prikupljanjem i prijevozom komunalnog otpada obuhvatiti cjelokupno stanovništvo
općine, odnosno one koji još nisu bili preuzeli posude za otpad što je i ostvareno.
Nadalje, cilj je bio izgradnja zelenih otoka, što je u suradnji sa FZOEU i ostvareno – naime općini je
odobreno sufinanciranje 120 kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada, koji su kupljeni i
postavljeni na zelene otoke na cijelom području općine.
Na području općine Oriovac ne nalazi se odlagalište otpada.
Količine sakupljanja komunalnog otpada u 2015.godini.
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Količine sakupljanja komunalnog otpada u 2016.godini.
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7. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE
OTPADOM, TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH
OTPADOM
Na području općine nema divljih odlagališta otpada.
8. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA
OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA
OTPADA
U cilju smanjivanja količine otpada uvedeni su zeleni otoci na kojima stanovništvo selektira otpad.
U suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti kupljeno je 120 kontejnera – po 30
komada kontejnera za staklo, papir, plastiku i bio otpad.
Vrijednost nabave kontejnera je 249.419,63 kuna, a izrada zelenih otoka – uređenje, betoniranje
podloga iznosi 39.253,00 kuna.

9. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM
KATEGORIJAMA OTPADA
Na području općine Oriovac nema opasnog otpada.
10. MJERE PRIKUPLJANJA MJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG
KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA,
METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA
Miješani komunalni otpad prikuplja se po metodi „od vrata do vrata“, to je omogućeno time što
svako kućanstvo, obrtnik i pravna osoba imaju vlastitu posudu za otpad.
Miješani komunalni otpad odvozi tvrtka Jakob Becker, kao i krupni (glomazni) otpad koji se odvozi
dva puta godišnje o čemu koncesionar na vrijeme obavijesti mještane općine.
Na području općine nalaze se zeleni otoci na kojima je omogućeno selektirano prikupljanje.
11. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI,
IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA
OTPADOM
Nema posebnih važnih projekata za provedbu odredbi plan, osim planiranja izgradnje reciklažnog
dvorišta koje je uređeno Prostornim planom uređenja općine Oriovac i novog Plana gospodarenja
otpadom općine Oriovac 2017-2020, čije usvajanje tek predstoji na sjednici Općinskog vijeća, kao i
njegova realizacija.
12. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA
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13. ZAKLJUČAK
-

Na području općine Oriovac provode se aktivnosti vezane uz učinkovito gospodarenje
otpadom, što pokazuje i činjenica da smo jedna od prvih općina u Brodsko-posavskoj županiji
koja je u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provela sanaciju
četiri odlagališta otpada na svom području, te postavila i organizirala zelene otoke za
odvojeno prikupljanje otpada.
- Općina Oriovac poduzima sve moguće mjere kako bi se smanjila količina miješanog
komunalnog otpada, te kako bi se što više otpada odvojilo i recikliralo, a u 2017.godini
imamo u planu aktivnosti oko izgradnje reciklažnog dvorišta.
Iz sveg navedenog možemo zaključiti da općina Oriovac na zadovoljavajući način obavlja svoje
zadatke vezano uz gospodarenje otpadom.
NAČELNIK
Antun Pavetić

