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ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izmjena i dopuna Izvješća Općine Čepin o provedbi
Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu
1.

2.
3.

4.

Prihvaćaju se Izmjene i dopune Izvješća Općine Čepin o provedbi Plana gospodarenja otpadom za
2021. godinu izrađene od strane Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost
Općine Čepin dana 18. svibnja 2022. godine KLASA: 351-01/18-01/5, URBROJ: 2158-12-22-9.
Izmjene i dopune Izvješća iz točke 1. ovog Zaključka u privitku su istog i čine njegov sastavni dio.
Ovaj Zaključak zajedno s dva potpisana i ovjerena primjerka Izmjena i dopuna Izvješća iz točke 1.
ovog Zaključka te jednim primjerkom na CD-u dostavit će se Upravnom odjelu za prostorno planiranje,
zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Čepin“.

KLASA: 351-01/18-01/5
URBROJ: 2158-12-22-10
Čepin, 18. svibnja 2022.
OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Tonkovac
*****
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1. UVODNE ODREDBE
Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin dana 10. ožujka
2022. godine izradio je Izvješće Općine Čepin o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021.
godinu KLASA: 351-01/18-01/5, URBROJ: 2158-12-22-7.
Općinski načelnik Općine Čepin dana 30. ožujka 2022. godine donio je Zaključak KLASA:
351-01/18-01/5, URBROJ: 2158-12-22-8 o prihvaćanju Izvješća Općine Čepin o provedbi
Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu.
Temeljem naknade provjere navedenog izvješća u istom su uočene nenamjerno učinjene greške
i nedostaci, koje se ovim putem ispravljaju.

2. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA
U Izvješću Općine Čepin o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu („Službeni
glasnik Općine Čepin“, broj 7/22.), podaci se mijenjaju kako slijedi:
1. U odjeljku 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA GOSPODARENJA
OTPADOM
Tablica 5. Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Općine Čepin
Izgradnja i opremanje RD
Izgradnja i opremanje RD u
Ukupno
do kraja 2020. godine
2021. godini
3.235.414,30 kn
0,00 kn
3.235.414,30 kn
mijenja se i sada glasi:
Tablica 5. Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Općine Čepin
Izgradnja i opremanje RD do kraja 2020. godine
Izgradnja i opremanje RD u 2021. godini
Uporabna dozvola, KLASA: UP/I-361-05/2001/000008, URBROJ: 2158/1-01-16/4-20/0008,
od 18. svibnja 2020.;
Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/1601/000374, URBROJ: 2158/1-01/13-01/2-160003, od 28. prosinca 2016.
2. U odjeljku 4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM (PGO) OPĆINE ČEPIN
Tablica 9. Plan gospodarenja otpadom Općine Čepin za razdoblje 2018.-2023. s osvrtom na
2021. godinu
JLS je izradila PGO temeljem ZOGO
Da
PLAN GOSPODARENJA OTPADOM
Puni naziv PGO
OPĆINE ČEPIN za razdoblje 2018.-2023.
godine
Da, „Službeni glasnik Općine Čepin“ broj
Plan objavljen u Službenom glasilu
12/18
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Ishodovana suglasnost OBŽ (čl. 21.
ZOGO)
Izrađeno izvješće o provedbi PGO RH za
2020. godinu
Izvješće za 2020. godinu objavljeno u
Službenom glasilu
Broj Službenog glasnika u kojem će biti
objavljeno Izvješće o provedbi PGO RH
za 2021. godinu
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Da
Da
Da, „Službeni glasnik Općine Čepin“ broj
5/21
6/22

mijenja se i sada glasi:
Tablica 9. Plan gospodarenja otpadom Općine Čepin za razdoblje 2018.-2023. s osvrtom na
2021. godinu
JLS je izradila PGO temeljem ZOGO
Da
PLAN GOSPODARENJA OTPADOM
Puni naziv PGO
OPĆINE ČEPIN za razdoblje 2018.-2023.
godine
Da, „Službeni glasnik Općine Čepin“ broj
Plan objavljen u Službenom glasilu
12/18
Ishodovana suglasnost OBŽ (čl. 21. ZOGO)
Da, 4. svibnja 2018.
Izrađeno izvješće o provedbi PGO RH za 2020.
Da
godinu
Izvješće za 2020. godinu objavljeno u Službenom
Da, „Službeni glasnik Općine Čepin“ broj 5/21
glasilu
Broj Službenog glasnika u kojem će biti
objavljeno Izvješće o provedbi PGO RH za 2021.
12/22.
godinu

3. Iza odjeljka 4. dodaje se novi odjeljak 5. koji glasi:

„5. ODLUKE VAŽNE ZA PROVEDBU MJERA PGO RH NA PODRUČJU
OPĆINE ČEPIN“
Tablica 10. Prikaz donesenih Odluka Općine Čepin
JLS je izradila Odluku o načinu pružanja javne
usluge temeljem ZOGO

DA

Puni naziv Odluke

Odluka o načinu pružanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na
području Općine Čepin
Službeni glasnik Općine Čepin, broj 3/18.

Odluka objavljena u Službenom glasilu
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JLS je izradila Odluku o načinu pružanja javne
usluge temeljem novog Zakona o gospodarenju
otpadom („Narodne novine“ broj 84/21)

DA

Puni naziv Odluke

Odluka o načinu pružanja javne usluge
sakupljanja
komunalnog otpada na području općine Čepin
Službeni glasnik Općine Čepin, broj 7/22.

Odluka objavljena u Službenom glasilu
JLS je izradila Odluku o sprječavanju odbacivanja
otpada
Puni naziv Odluke
Odluka objavljena u Službenom glasilu[1]

4. Dosadašnji

DA
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje
odbačenog otpada
Službeni glasnik Općine Čepin, broj 25/18.

„PROVEDBA

MJERA GOSPODARENJA
OTPADOM ODREĐENIH PGO RH ZA OSTVARENJE CILJEVA
DEFINIRANIH PLANOM OPĆINE ČEPIN“
odjeljak

5.

mijenja se i sada glasi:

6. PROVEDBA MJERA GOSPODARENJA OTPADOM ODREĐENIH
PGO RH ZA OSTVARENJE CILJEVA DEFINIRANIH PLANOM
OPĆINE ČEPIN
Tablica 11. Kućno kompostiranje
Provedene aktivnosti do 2021.
- podjela 30 kompostera prema redoslijedu
prijave u Općini Čepin nakon objavljenog
poziva na službenim stranicama
- prijava na Javni poziv za iskaz interesa za
nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje
komunalnog otpada (1.050 kom kompostera)
Oprema za biorazgradivi otpad do 2021.
30 kompostera

Provedene aktivnosti u 2021.

-

Nabava opreme za biorazgradivi otpad u 2021.
-

Tablica 12. Odvojeno sakupljene vrste otpada iz komunalnog otpada na kućnom pragu u
2021. godini
Sakupljeno otpada
Oporabljeno otpada
Neiskoristivi dio otpada
Vrsta otpada
(t)
(t)
odložen na odlagalište (t)
172,92
Papir i karton
172,92
0
Plastika
50,79
50,79t
0
Glomazni otpad
168
0
168

[1]

Napisati broj Službenog glasnika i link mrežne stranice na kojoj je Odluka objavljena
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Tablica 13. Pregled provedenih izobrazno-informativnih aktivnosti u 2021. godini
Aktivnosti
Informativna publikacija o
gospodarenju otpadom
Specijalizirani prilog u
medijima (televizija ili radio)
Uspostava mrežne stranice o
gospodarenju otpadom
Edukacije o gospodarenju
otpadom1
Obilježavanje datuma
vezanih za zaštitu okoliša
JLS je izradila Izvješće o
provedbi izobraznoinformativnih aktivnosti u
2021. za 2020.
JLS je dostavila Izvješće
provedbi izobraznoinformativnih aktivnosti u
2021. za 2020. Ministarstvu2

-

Ne

Ne

Tablica 14. Pregled mjera predviđenih za izvršenje u 2021. godini prema Planu gospodarenja
otpadom Općine Čepin za razdoblje 2018.-2023.
Predviđene mjere PGO za 2021.
Provedene mjere u 2021.
Napomena
nabavka spremnika za
odvojeno prikupljanje
Nabavka žutih kanti
komunalnog otpada (3.500
kom žutih kanti)
prijava na javni poziv za iskaz
interesa za nabavu spremnika
Nabavka kompostera
za odvojeno prikupljanje
komunalnog otpada (1.050
kom kompostera)
Informiranje javnosti vezano uz
www.opcinacepin.hr
gospodarenje otpadom
www.eko-cepin.eu
Nadzor od strane komunalnog i
Praćenje stanja okoliša –
poljoprivrednog redara, te
monitoring
dojavama mještana
Sanacija po obavljenom
Sanacija divljih odlagališta
monitoringu i dojavama
mještana

5. Iza odjeljka 6. PROVEDBA MJERA GOSPODARENJA OTPADOM
ODREĐENIH PGO RH ZA OSTVARENJE CILJEVA DEFINIRANIH
PLANOM OPĆINE ČEPIN dodaje se novi odjeljak 7. koji glasi:

1
2

Upisati i eko škole ukoliko ih ima i provođenje aktivnosti u njima
U privitku dostaviti ovo Izvješće
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„7. POTICAJNE NAKNADE ZA SMANJENJE KOLIČINE ODLOŽENOG

MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA (MKO)“
Tablica 15. Prekoračena količina miješanog komunalnog otpada za Općinu Čepin za 2021.
Ukupno prikupljeni
komunalni otpad
(tona)

1.651,57

Miješani
komunalni otpad
prikupljen u
sklopu javne
usluge po JLS3
(tona)

Odvojeno
prikupljeni
komunalni otpad
putem mobilnog
reciklažnog
dvorišta po JLS4
(tona)

1.259,86

Količine
sakupljenog
otpada su
zanemarive i
pridodane
ukupnim
količinama
sakupljenog
otpada u Općini
Čepin

Odvojeno
prikupljeni
komunalni otpad
putem
stacionarnog
reciklažnog
dvorišta po JLS5
(tona)

82,9

mSK=mMKO(mUK*k)
k za 2021. godinu
=0,54

364,77

Masa sakupljenog miješanog komunalnog otpada (mSK) koja prekoračuje graničnu količinu miješanog
komunalnog otpada u JLS u kalendarskoj godini određuje se u tonama prema sljedećem izrazu:
6. mSK = mMKO - (mUK × k) i kada je mSK manji od nule iznosi nula tona
pri čemu je:
•

mMKO – masa miješanog komunalnog otpada ključnog broja 20 03 01 prikupljenog u sklopu
javne usluge u kalendarskoj godini izražena u tonama

•

mUK – masa ukupnog komunalnog otpada prikupljenog u okviru javne usluge u kalendarskoj
godini izražena u tonama

•

k – koeficijent graničnog udjela mase sakupljenog miješanog komunalnog otpada u masi
ukupno prikupljenog komunalnog otpada u okviru javne usluge za za 2021. godinu iznosi
0,54.

Masa ukupnog komunalnog otpada prikupljenog u okviru javne usluge uključuje otpad sljedećih
ključnih brojeva sukladno posebnom propisu kojim se uređuje Katalog otpada:
• sve vrste otpada iz podgrupe 15 01
•

sve vrste komunalnog otpada iz podgrupe 20 01 osim otpada koji se karakterizira ključnim
brojem 20 01 99

•

otpad koji se karakterizira ključnim brojevima 20 02 01, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 07

Podaci moraju biti usklađeni s prijavljenim podacima putem obrasca za davatelje javne usluge (SO-1)
Podaci moraju biti usklađeni s prijavljenim podacima putem obrazaca za mobilna reciklažna dvorišta (SO-3-1)
5
Podaci moraju biti usklađeni s prijavljenim podacima putem obrazaca za stacionarna reciklažna dvorišta (SO3-2)
3
4
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Tablica 16. Prekoračena količina miješanog komunalnog otpada u odnosu na graničnu
količinu MKO Općine Čepin za 2020.
Ukupno
prikupljeni
komunalni
otpad (tona)

Miješani
komunalni
otpad
prikupljen u
sklopu javne
usluge po
JLS6 (tona)

Odvojeno
prikupljeni
komunalni
otpad putem
mobilnog
reciklažnog
dvorišta po
JLS7 (tona)

1539,42

1186,21

-

Odvojeno
prikupljeni
komunalni
otpad putem
stacionarnog
reciklažnog
dvorišta po
JLS8 (tona)

Odvojeno
prikupljeni
komunalni
otpad putem
javne usluge
po JLS9
(tona)

mSK=mMKO(mUK*k)
k za 2021.
godinu =0,58

45,37

307,84

293,35

Iznos poticajne naknade izražen u kunama obračunava se prema sljedećem izrazu:
NPN = JPN × mSK
pri čemu je:
NPN – iznos poticajne naknade izražen u kunama
JPN – jedinična poticajna naknada koja iznosi:
- za 2020. godinu 150,00 kuna po toni
- za 2021. godinu i nadalje 200,00 kuna po toni

6. Dosadašnji odjeljak 6. IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA
PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM, sada postaje novi odjeljak 8. i
glasi:

„8. IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU

MJERA GOSPODARENJA OTPADOM“
Za provedbu mjera planiranih PGO RH u Općini Čepin su do 2021. godine korištena sredstva
EU/FZOEU-a, sredstva JLS i sredstva komunalnih poduzeća. Prikaz utrošenih sredstava daje
se u nastavku u tablicama 17., 18. i 19.
Tablica 17. Prikaz sufinanciranja gradnje objekata za gospodarenje komunalnim otpadom –
reciklažna dvorišta
Sufinanciranje gradnje objekata za gospodarenje komunalnim otpadom –
reciklažna dvorišta
Godina
provedbe
Izvor sredstava (kn)
Svrha
Vlastita
FZOEU/EU
Podaci moraju biti usklađeni s prijavljenim podacima putem obrasca za davatelje javne usluge (SO-1)
Podaci moraju biti usklađeni s prijavljenim podacima putem obrazaca za mobilna reciklažna dvorišta (SO-3-1)
8
Podaci moraju biti usklađeni s prijavljenim podacima putem obrazaca za stacionarna reciklažna dvorišta (SO3-2)
9 Podaci moraju biti usklađeni s prijavljenim podacima putem obrazaca za stacionarna reciklažna dvorišta (SO3-2)
6
7
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do 2021.
tijekom 2021.

ulaganje u objekt za razvrstavanje
miješanog komunalnog otpada
ulaganje u objekt za razvrstavanje
miješanog komunalnog otpada

Broj 12.

464.876,49

3.099.176,57

0,00

0,00

Tablica 18. Prikaz sufinanciranja mjera za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i
provedba izobrazno-informativnih aktivnosti
Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i provedba izobrazno-informativnih
aktivnosti
Godina
provedbe
Izvor sredstava (kn)
Svrha
Vlastita
FZOEU/EU
podizanje svijesti o važnosti razvrstavanja
do 2021.
otpada i recikliranja kod lokalnog
84.710,24
430.289,76
stanovništva
podizanje svijesti o važnosti razvrstavanja
tijekom 2021.
otpada i recikliranja kod lokalnog
0,00
0,00
stanovništva

Tablica 19. Prikaz sufinanciranja mjera sanacija lokacija onečišćenih otpadom
Sanacija lokacija onečišćenih otpadom
Godina
Izvor sredstava (kn)
provedbe
Svrha
Vlastita
FZOEU/EU
uklanjanje otpada, te sprječavanje daljnjeg
do 2021.
416.156,30
0,00
odlaganja
uklanjanje otpada, te sprječavanje daljnjeg
tijekom 2021.
108.474,39
0,00
odlaganja
8.1.

Projekti važni za provedbu mjera PGO RH na području Općine Čepin

U tablici 20. prikazan je projekt na području Općine Čepin vezano uz gospodarenje otpadom
(nabavka opreme/izgradnja građevina/ izobrazno-informativnih aktivnosti).
Tablica 20. Prikaz svih projekata do 2022. godine na području Općine Čepin
Naziv projekta

Kratak opis projekta

Izgradnja reciklažnog
dvorišta u cilju smanjenja
divljih odlagališta i
količine miješanog otpada
u Općini Čepin

Projekt izgradnje reciklažnog
dvorišta Čepin doprinosi očuvanju
prirodnog nasljeđa za buduće
generacije, zaštiti prirode i
okoliša, u skladu s održivim
razvojem čime se izravno promiče
društveno odgovorno i aktivno
djelovanje lokalnih dionika u
zajednici i odgovorno upravljanje
imovinom u vlasništvu JLS, te

Vrijeme
provedbe i
trenutni status
projekta

2018. – 2020.,
trenutni status:
u funkciji

Vrijednost
projekta
(kune)

3.564.053,06
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izravno uključivanje lokalnih
udruga i lokalnog stanovništva u
provođenje budućih aktivnosti,
čime se osigurava umrežavanje i
stvaranje lokalno, civilnog i
privatnog partnerstva kao sredstva
jačanja društvenog socijalnog i
gospodarskog stanja lokalne
zajednice.

8.2. Zaključak
Ciljevi u gospodarenju otpadom do 2022. godine prema PGO RH i trenutno stanje prikazani su tablicom
u nastavku.

Tablica 21. Ciljevi gospodarenja otpadom i trenutno stanje u 2021. na području Općine Čepin
Stanje (2021.)
Cilj
Cilj do 2022. godine: 1.532,35 t
Cilj 1.1. Smanjiti ukupnu količinu
proizvedenog komunalnog otpada za
5% u odnosu na 2015. godinu

Stanje: 2015. godine: 1.613,00 t
Stanje: 2020. godine: 1.539,42 t
Stanje: 2021. godine: 1.651,57 t
Cilj do 2022. godine: 919,41 t

Cilj 1.2. Odvojeno prikupiti 60% mase
proizvedenog komunalnog otpada
(prvenstveno papira, stakla, plastike,
metala i biootpada)

Stanje: 2015. godine: 92,50 t
Stanje: 2020. godine: 353,21 t
Stanje: 2021. godine: 336,02 t

Cilj 1.3. Odvojeno prikupiti 40%
mase proizvedenog biootpada iz
komunalnog otpada

Podaci su nedostupni iz razloga što svako kućanstvo na području
općine Čepin kompostira otpad u vlastitim vrtovima. Od sredine
2021. godine moguć je dovoz biootpada u reciklažno dvorište,
međutim ne vodi se evidencija o prikupljenim količinama.

Cilj do 2022. godine: 383,09 t
Cilj 1.4 Odložiti na odlagališta manje
od 25% mase proizvedenog
komunalnog otpada

Stanje: 2015. godine: 1.507,00 t
Stanje: 2020. godine: 1.186,21 t
Stanje: 2021. godine: 1.259,86 t
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7. Dosadašnji odjeljak 7. ZAKLJUČAK sada postaje novi odjeljak 9. i glasi:

9. ZAKLJUČAK
Sustav gospodarenja komunalnim otpadom na području Općine Čepin nastoji slijediti ekološka
načela i kriterije kojima se pokušava postići najviši stupanj odvojenog prikupljanja i recikliranja
pojedinih komponenti komunalnog otpada čime se ostvaruju višestruko korisni učinci:
- materijalno iskorištavanje otpadnih tvari recikliranjem – papir, plastika, metal, staklo,
tekstil i ostalo
- odvajanje opasnih tvari iz komunalnog otpada ostvarujući pritom bitno smanjenje
nepovoljnih svojstava ostatnog otpada
- smanjenje volumena i mase ostatnog otpada kojeg treba zbrinuti u okviru budućeg
centra za gospodarenje otpadom
Komunalni otpad odvozi se jednom tjedno specijalnim vozilom u svim naseljima na području
Općine Čepin. U 2021. godini prikupljeno je 1.259,86 t komunalnog otpada, dok je u 2020.
godini prikupljeno 1.186,21 t, dakle 73,65 t više nego prethodne godine.
Nadalje, ukupna prikupljena količina odvojeno prikupljenog otpada (ambalažni papir i karton,
plastika, otpadna ambalaža koja sadrži opasne tvari, gume, papir i karton, flou cijevi, odbačena
oprema, baterije, eeotpad, plastika, staklo i metal) odvozom sa kućnog praga, odloženog u
reciklažnom dvorištu i eko otocima iznosi 336,02 t, dok je u 2020. godini prikupljeno 353,21 t,
dakle 17,19 t manje nego prethodne godine.
Općina Čepin ispunila je svoju zakonsku obvezu i donijela Plan gospodarenja otpadom.
Iz ovog izvješća vidljivo je da Općina Čepin u suradnji s tvrtkom „Unikom“ d.o.o. Osijek,
kontinuirano radi na realizaciji mjera definiranih u Planu gospodarenja otpadom u Općini
Čepin od 2018. do 2023. godine.

3. ZAVRŠNE ODREDBE
Ove Izmjene i dopune Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Čepin“.
KLASA: 351-01/18-01/5
URBROJ: 2158-12-22-9
Čepin, 18. svibnja 2022.
PROČELNICA
Marica Beraković, dipl. iur.

Izdaje: Općina Čepin · Za izdavača: Dražen Tonkovac, Općinski načelnik Općine Čepin
Za urednika: Krešimir Crnković, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za upravno-pravne poslove,
društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin
Grafička priprema: Općina Čepin · Tisak: Skripta d.o.o. Osijek

