
 
 

         Na temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („N.N.“ broj 
94/13, 73/17) i članka 45. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
br.04/2013, 01/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018), Općinski načelnik općine 
Sibinj,  donosi  

 
I Z V J E Š Ć E  

O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA  
PODRUČJU OPĆINE SIBINJ U 2018. GODINI 

 
 
 

1. Uvod 
 

       Općina Sibinj je općina u Brodsko-posavskoj županiji, prostire se na 104,371 km² ili 10.437 ha, 
što čini 5,13% ukupne površine Brodsko-posavske županije i peta je Općina po veličini u Županiji. 
Općina Sibinj u svom sastavu broji 12 naselja, to su: Bartolovci, Brčino, Čelikovići, Gornji 
Andrijevci, Grgurevići, Grižići, Gromačnik, Jakačina Mala, Ravan, Sibinj, Slobodnica i Završje.  
       Smještena je na prostoru pobrđa i južnih obronaka Dilj gore, dok je južni dio općine nizinskog 
tipa.  
        Na istoku i jugoistoku graniči sa gradom Slavonskim Brodom, na istoku sa općinom 
Podcrkavlje, na zapadu s općinom Brodski Stupnik, na jugu i jugozapadu s općinom Bebrina, a na 
sjeveru sa gradom Pleternicom u Požeško-slavonskoj županiji.  
        Prirodna obilježja općine Sibinj jesu velika razvedenost reljefa (padina Dilj gore), mnoštvo 
potoka, te ravničarski dio na južnom dijelu općine Sibinj. Posebnost općine je i jezero Petnja, 
umjetno jezero u šumskom okruženju. Prostor obronaka je obrastao šumama, a ravničarski dio je 
u većem dijelu obradivo zemljište. 
        Klima je, kao i šireg područja, umjereno kontinentalna. Najčešći vjetrovi dolaze sa zapada, a 
najjači prodori hladnih masa zabilježeni su sa sjeveroistoka. Prosječna (srednja) godišnja 
temperatura Sibinj  je oko 11,3 °C. Količina padalina je tijekom godine oko 870 mm. 
        Prema popisu stanovništva Republike Hrvatske iz 2011. godine Općina broji 6.895 
stanovnika. 
        Na području općine Sibinj odvoz komunalnog otpada vrši tvrtka „Jakob Becker“d.o.o. Vrbskih 
žrtava 33, Gornja Vrba.  
         Dana 07.02.2012. godine općinsko vijeće općine Sibinj je na svojoj 17. sjednici donijelo Plan 
gospodarenja otpadom Općine Sibinj za razdoblje od 2012. do 2019. godine, koji je objavljen u 
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, broj:1/2012. 
         Dana 17. studenog 2017. godine općinsko vijeće općine Sibinj je na svojoj 4. sjednici donijelo 
Plan gospodarenja otpadom općine Sibinj za razdoblje 2017. – 2022. godine, („Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“, broj:22/2017) koji je stupio na snagu 22. prosinca 2017. 
godine i donijet je za razdoblje od 6 godina, a koji se donio radi usklađenja sa Zakonom o 
održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 73/17) i Planom gospodarenja 
otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/17) koji je donesen 5. siječnja 
2017. godine od strane Vlade Republike Hrvatske.  
        Na području općine Sibinj nema odlagališta na koje koncesionar odvozi komunalni otpad. 
   

2. Obveze jedinice lokalne samouprave 
 
      Jedinica lokalne samouprave dužna je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom 
(NN RH 94/13,73/17 ) osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada. 



 
 

      Temeljne odredbe gospodarenja otpadom sadržane su u: 
- Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN RH 94/13, 73/17) i pripadajućim pravilnicima i 
uredbama. 
Općina Sibinj je dana 5. listopada 2001.g zaključila Ugovor o koncesiji za skupljanje i odvoz 
komunalnog otpada s područja  Općine s tvrtkom «Jakob Becker» d.o.o. Vrbskih žrtava 33, Gornja 
Vrba, na rok od 30 godina, radi osiguranja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada.   
Dana 8. lipnja 2011. godine, Općinski načelnik sklopio je Sporazum o  uspostavi cjelovitog sustava 
gospodarenja otpadom o zajedničkoj izgradnji i korištenju županijskog centra za gospodarenje 
otpadom Brodsko-posavske županije a u svrhu uspostave cjelokupnog sustava gospodarenja 
otpadom. 
Općinsko vijeće općine Sibinj je dana 26. siječnja 2018. godine donijelo Odluku o načinu pružanja 
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u 
Općini Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj: 01/2018“) u skladu sa člankom 
4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17).  
Dana 12. studenog 2018. godine Općina Sibinj je s tvrtkom Jakob Becker d.o.o. zaključila 
Sporazum o načinu pružanja usluga sakupljanja i skladištenja otpada u reciklažnom dvorištu. 
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje 
odbačenog otpada na području općine Sibinj(„Službene novine Općine Sibinj“, broj:5/2018), 
donesena je sukladno članka 36. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne 
novine br. 94/13 i 73/17).  
  
      Jedinica lokalne samouprave odnosno općina Sibinj sukladno Zakonu dužna je provoditi 
odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) 
otpada.   
           Radi lakšeg praćenja i provedbe zakonskih obveza jedinica lokalne samouprave dužna je 
provoditi izobrazno-informativne aktivnosti na svom području, poput podjele obavijesti, letaka, 
biltena, održavanja radionica, savjetodavnih radnih sastanaka i slično. 
 
 

3. Dokumenti prostornog uređenja 
 
      Općina Sibinj, općinsko vijeće je dana 23. prosinca 2016. godine usvojilo Odluku o donošenju 
3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“, broj: 27/2016) u kojima je predviđena gospodarska namjena pojedinih zemljišta - K 3 – 
komunalno servisna namjena ( K3) koja spada u izgradnju uslužno servisnih sadržaja i reciklažnih 
dvorišta.  
     Također, kroz svoje odredbe novim izmjenama i dopunama definirane su minimalne površine 
građevinske čestice za reciklažno dvorište u iznosu od najmanje 2000 m2, izuzev mobilnog 
reciklažnog dvorišta. 
     Istim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine, obuhvaćena je i definicija 
reciklažnog dvorišta kao građevine namijenjene razvrstavanju i privremenom skladištenju otpada 
koju je moguće izgraditi  unutar građevinskih područja gospodarsko - proizvodne namjene I ili 
komunalno uslužne K3.  
         Predviđeno je, formirati  unutar granica građevinskog područja reciklažno dvorište, iz kojeg 
bi se prikupljeni otpad slao na jedno od  lokacija pretovarnih stanica.  
       Također, omogućena je postava mobilnog reciklažnog dvorišta u naselju Gornji Andrijevci do 
izgradnje stalnog reciklažnog dvorišta u području zone I-šištat ili izdvojenog građevinskog 
područja gospodarske namjene.    
 



 
 

 
4. Plan gospodarenja otpadom općine Sibinj za razdoblje 2017. - 2022. godine 

       
 
           Plan gospodarenja otpadom Općine Sibinj za razdoblje 2017. – 2022. godine usvojen je 17. 
studenog 2017. godine, i objavljen u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, 
broj:22/2017, stupio je na snagu 22. prosinca 2017. godine i donijet je za razdoblje od 6 godina. 
Isti je donesen radi usklađenja sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Planom 
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/17) koji je 
donesen 5. siječnja 2017. godine od strane Vlade Republike Hrvatske.  
           
          Sastavni dio Plana gospodarenja otpadom Općine Sibinj za razdoblje 2017.-2022. godine je i 
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana 
gospodarenja otpadom Općine Sibinj za razdoblje 2017.-2022. godine („Služeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“, broj:17/17) i na koji je ishođena prethodna Suglasnost na prijedlog Plana 
gospodarenja otpadom Općine Sibinj za razdoblje 2017. – 2022. godine, dobivena od Upravnog 
odjela za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, KLASA:351-
01/17-01/30, URBOJ:2178/1-03-17-3, od 02. studenog 2017. godine, kao nadležnog upravnog 
tijela, temeljem stavka 3. članka 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN, broj: 94/13 i 
73/17). 
 
          Predmetnim Planom gospodarenja otpadom općine Sibinj za razdoblje od 2012. do 2019. 
godine obuhvaćeno je slijedeće: 
 

- Položaj i karakteristike područja općine Sibinj 
- Postojeće stanje gospodarenja komunalnim otpadom 
- Mjere gospodarenja otpadom 

* mjere odvojenog skupljanja komunalnog otpada 
* mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad 
* popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta 
* redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog  
  okoliša 

           * izvore i visinu potrebnih sredstava za provedbu sanacije 
        - Praćenje izvršenja poduzetih mjera predviđenih Planom gospodarenja  
           otpadom. 
 

5. Analiza, te ocjena stanja i potreba u gospodarenju otpadom na našem 
području uključujući ostvarivanje ciljeva zacrtanih Planom gospodarenja 
otpadom općine Sibinj za razdoblje 2017. do 2022. godine: 

      
    Tvrtka „Jakob Becker“ d.o.o., jednom tjedno vrši odvoz komunalnog otpada, a  najmanje 
jednom godišnje vrši odvoz krupnog (glomaznog) otpada, o čemu pravovremeno obavještava 
korisnike komunalne usluge odvoza smeća na području općine putem letaka, obavijesti na 
Internet stranicama koncesionara i općine.  
       Jedanput mjesečno tvrtka „Jakob Becker“ kao koncesionar vrši odvoz reciklabilnog otpada, 
ambalaže od papira i kartona i plastične ambalaže, od korisnika „na kućom pragu“. 
        Do sada još nije ustrojeno fiksno reciklažno dvorište ali nakon usvojenih zadnjih izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja općine Sibinj, isto će biti moguće izgraditi u naselju 
Gromačnik. 



 
 

Do tada, planira se uspostava privremenog mobilnog reciklažno dvorište u naselju Gornji 
Andrijevci i Grgurevići. 
        Općina Sibinj je kupila jedno mobilno reciklažno dvorište koje je smješteno u naselju 
Grgurevići a sa njegovim radom planira se započeti u 2019. godini.  
       Trenutno, još nije riješeno pitanje sakupljanja građevinskog otpada na području općine Sibinj, 
ali uspostavom fiksnog reciklažnog dvorišta očekuje se riješiti i taj problem općine. 
      Općina Sibinj već je ranije donijela Odluku o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o 
nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada, temeljem koje je Općina 
izvršila svoju obvezu sukladno članku 36. st. 2 Zakona o održivom gospodarenju otpadom (N.N. 
br. 94/13). 
         Na Internet stranci Općine www.sibinj.hr, stavljena je mogućnost preuzimanja Prijave 
nepropisno odbačenog otpada i njezina dostava na e-mail: opcina.sibinj@sb.t-com.hr,  poštom ili 
osobno na adresu: Općina Sibinj, Sibinj, 108. brigade ZNG 6, kao što je i uspostavljen sustav za  
otpada u kućanstvima započeo je u 2015. godini podjelom vreća za zaprimanje i vođenje 
obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu u elektroničkom obliku.   
         Projekt odvojenog skupljanja odvajanje plastične ambalaže te ambalaže od papira i kartona 
započeo je u 2015 godini podjelom vreća za odvajanje plastične ambalaže te ambalaže od papira 
i kartona.   
       U 2015. godine je nabavila 1550 spremnika od 120 l za otpadnu ambalažu od papira i 
kartona. 
       U 2017. godini Općina Sibinj je kupila 1550 spremnika od 120 l za otpadnu ambalažu od 
plastike, koje spremnike je podijelila domaćinstvima radi razvrstavanja odnosno odvojenog 
sakupljanja otpada koji nastaje u domaćinstvu.  U 2017. godini Općina je nabavila još dodatnih 70 
spremnika od 120 l za otpadnu ambalažu od papira i kartona. 
      U 2018. godini Općina Sibinj kupila je 6100 komada plastičnih vrećica za odlaganje staklene 
ambalaže, koja se planira u 2019. godini podijeliti kućanstvima na području Općine Sibinj te je 
kupila još dodatnih 50 komada spremnika za ambalažu od papira i kartoana od 120 l. 
   Dana 12. studenog 2018. godine Općina Sibinj s tvrtkom Jakob Becker d.o.o. zaključila je 
Sporazum o načinu pružanja usluga sakupljanja i skladištenja otpada u reciklažnom dvorištu.  
     Plan za naredno razdoblje vezan za gospodarenje otpadom  
– planira se uspostava sustava odvojenog skupljanja i obrade biološki razgradivog otpada kao i 
obrada građevinskog otpada.   
    Općina Sibinj nema lokaciju za službeno odlagalište otpada iz razloga što je odvoz komunalnog 
otpada povjereno koncesionaru tvrtki «Jakob Becker» d.o.o. Gornja Vrba, niti je takvo odlagalište 
predviđeno prostorno-planskom dokumentacijom. 
 
 

6. Podaci o vrstama i količinama proizvedenog otpada za 2018. godinu  
 

Na temelju podataka o vrstama i količinama otpada za 2018. godinu dostavljenih od strane 
koncesionara „Jakob Becker“ d.o.o. Gornja Vrba, na području Općine Sibinj prikupljeno je ukupno:  
 
 

Tvrtka ili 
naziv 

Područje 
s kojeg je 
otpad 
skupljen 

Broj stanovnika 
obuhvaćen skupljanjem 

Ključan 
broj 
otpada 

Naziv otpada Ukupno 
sakupljenog 
(preuzeto u 
2018. godini) 
u tonama 

Jakob 
Becker 

Općina 
Sibinj 

6.895 stanovnika 
1.550 aktivnih korisnika 

 Miješani 
komunalni otpad 

1.098,62 

http://www.sibinj.hr/
mailto:opcina.sibinj@sb.t-com.hr


 
 

Jakob 
Becker 

Općina 
Sibinj 

6.895 stanovnika  
1.550 aktivnih korisnika 

 Ambalaža od 
papira i kartona 

44,16 

Jakob 
Becker 

Općina 
Sibinj 

6.895 stanovnika 
1.550 aktivnih korisnika 

 Krupni/glomazni 
otpad 

7,18 

Jakob 
Becker 

Općina 
Sibinj 

6.895 stanovnika 
1.550 aktivnih korisnik 

 Staklena ambalaža 4,5 

Jakob 
Becker 

Općina 
Sibinj 

6.895 stanovnika 
1.550 aktivnih korisnika 

 Ambalaža od 
plastike 

21,22 

 
      
      Na području općine Sibinj ne nalazi se odlagalište otpada. 
 
 

7. Podaci o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje 
otpadom te status sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom 

 
Općina Sibinj je u travnju 2017. godine kupila jedno mobilno reciklažno dvorište koje je 

trenutno smješteno u naselju Grgurevići a sa njegovim radom planira se započeti u 2019. godini. 
           

7.1.  Na području općine Sibinj ne nalazi se izgrađeno odlagalište otpada. 
 

7.2.  Podaci o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju 
 

Divljih odlagališta na području općine uglavnom nema, osim na čestici k.č.3788 k.o. Sibinj 
južno od istočnog lateralnog kanala i sjeverno od autoceste, gdje se  nalazi zabilježena veća 
količina otpada. Radi sanacije tog prostora na zemljištu  k.č.br. 3788 k.o. Sibinj, Općina je izradila 
Plan sanacije za to divlje odlagalište otpada.  

Sastav otpada na odlagalištu je komunalni otpad, građevinski i glomazni otpad. 
Procijenjena količina otpada za sanaciju je 6.470 m³. Procjena troškova sanacije odlagališta 
otpada na k.č.br. 3788, k.o. Sibinj iznosi 2.903.125,00 hrk, prema troškovniku-izračunu u Planu 
sanacije. 
              Radi sanacije divljeg odlagališta na k.č.br. 3788, k.o. Sibinj,  općina je 
izradila dokument pod nazivom  Plan sanacije odlagališta otpada, oznaka projekta: TD 26/2016. 
    
    
 

Redni 
broj 

Naziv divljeg 
odlagališta, 
lokacija 

procjenjena Najzastupljenija 
vrsta odbačenog 
otpada 

Divlja 
odlagalište 
uklonjeno 
DA / NE  

Količina 
otpada u 
m³ 

Površina 
m² 

1. k.č.br. 3788, k.o. 
Sibinj 

6.470m³  Komunalni 
otpad, 
građevinski i 
glomazni otpad 

NE 

 
 
  
 
 



 
 

8. Mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, 
uključujući izobrazno-informativne aktivnosti  i akcije prikupljanja otpadom   

               

Projekt odvojenog skupljanja otpada u kućanstvima započeo je u 2015. godini podjelom vreća 
za odvajanje plastične ambalaže te ambalaže od papira i kartona. 

Kućanstva su prilikom podjele vreća dobila i letke na kojima je bilo objašnjeno riječima i 
slikama odvajanje korisnog otpada, a sve druge informacije su se isto mogle  naći  na web stanici 
tvrtke „Jakob Becker“ kao i dobiti ih putem telefona. 

Od 2017. godine Općina Sibinj je održavala radionice u naseljima u sastavu Općine kao  i 
sastanke sa mještanima vezano za provedbu Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Plana 
gospodarenja otpadom općine Sibinj za razdoblje 2017. do 2022. godine s ciljem projekta 
odvojenog sakupljanja reciklabilnog otpada u kućanstvima i smanjivanja količina miješanog 
komunalnog otpada. 

Općina Sibinj provela je akciju dijeljenja letaka kroz koje je informirala lokalno stanovništvo o 
načinu odvojenog prikupljanja otpada. 

 

9. Opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim 
kategorijama otpada 

 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) nalaže odvojeno sakupljanje 

otpada čija se vrijedna svojstva (materijalna i energetska) mogu ponovno iskoristiti. 
Razvrstavanjem i odvojenim sakupljanjem otpada na mjestu nastanka omogućuje se njegova 

ponovna uporaba, recikliranje ili uporaba otpada u energetske svrhe, uz smanjenje količina 
ostatnog otpada koji se mora zbrinuti na odlagalište otpada.  

Radi sanacije divljeg odlagališta na k.č.br. 3788, k.o. Sibinj,  općina je izradila dokument pod 
nazivom  Plan sanacije odlagališta otpada, oznaka projekta: TD 26/2016. 

U 2019. godini očekuje se uspostava rada mobilnog reciklažnog dovorišta. 
 
 

10.  Mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada te mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, 
metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog otpada) 

        
       Na području općine Sibinj koriste se spremnici od 120 l za prikupljanje miješanog 
komunalnog otpada, koji je koncesionar podijelio domaćinstvima.  
       U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša općina Sibinj je u 2014. postavila 8 zelenih otoka. 
Postavljeni su kontejneri za papir, plastiku i staklo. Ukupno je bilo postavljeno 24 kontejnera i to 
na 8 lokacija u općini. Zeleni otoci su bili postavljeni na sljedećim mjestima: na izletištu Petnja; 
M.O. Slobodnica ispred društvenog doma u Slobodnici; M.O. Bartolovci ispred društvenog doma 
u Bartolovcima; M.O. Gromačnik ispred autobusnog stajališta (kraj velikog mosta); M.O. Brčino-
Ravan ispred društvenog doma u Ravnu; M.O. Grgurevići-Čelikovići-Jakačina Mala ispred 
društvenog doma u Grgurevićima; M.O. Gornji Andrijevci ispred društvenog doma u Gornjim 
Andrijevcima i M.O. Grižići ispred društvenog doma u Grižićima. 
      Odvoz korisnog otpada (papir i plastika) se vrši jednom mjesečno.  
      Projekt odvojenog skupljanja odvajanje plastične ambalaže te ambalaže od papira i kartona 
započeo je u 2015 godini podjelom vreća za odvajanje plastične ambalaže te ambalaže od papira 
i kartona.   



 
 

       U 2015. godine Općina Sibinj je nabavila 1550 spremnika od 120 l za otpadnu ambalažu od 
papira i kartona. 
       U 2017. godini Općina Sibinj je kupila 1550 spremnika od 120 l za otpadnu ambalažu od 
plastike, koje spremnike je podijelila domaćinstvima radi razvrstavanja odnosno odvojenog 
sakupljanja otpada koji nastaje u domaćinstvu.  U 2017. godini Općina je nabavila još dodatnih 70 
spremnika od 120 l za otpadnu ambalažu od papira i kartona. 
      U 2018. godini Općina Sibinj kupila je 6.100 komada plastičnih vrećica za odlaganje staklene 
ambalaže, koja se planira u 2019. godini podijeliti kućanstvima na području Općine Sibinj te je 
kupila još dodatnih 50 komada spremnika za ambalažu od papira i kartona od 120 l. 
            U 2019. godini planira se kućanstvima podijeliti i vreće za staklo od 120 l (zelene) radi 
prikupljanja staklene ambalaže radi odvojenog sakupljanja korisnog otpada odnosno smanjenja 
količine miješanog komunalnog otpada.  
            
      Prema dopisu zaprimljenog od koncesionara, tvrtke „Jakob Becker“ d.o.o. Općini su dostavljeni 
podaci o vrstama i količinama otpada za 2018. godinu po slijedećim vrstama i količinama: 
 

- Miješani komunalni otpada iz kućanstva prikupljen je u iznosu od 1.098,62 tona 
- Ambalaža od papira i kartona prikupljena je u iznosu od 44,16 tona  
- Staklena ambalaža prikupljena je u iznosu od 4,5 tona 
- Plastična ambalaža prikupljena je u iznosu od 21,22 tona 
- Glomazni otpad prikupljen je u iznosu od 7,18 kg,  

Količina komunalnog otpada u 2018. godini utvrđena je na temelju odvaga i pratećih 
listova ovjerenih od strane ovlaštenih deponija. 

 
 

11. Popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana,  Izvori i visina 
financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom 

     
Općina Sibinj je u 2016. godini izradila dokument „Plan sanacije odlagališta otpada na k.č.br. 

3788, k.o. Sibinj“ TD 26/2016, kojem je cilj saniranje nelegalnog odlagališta kako bi se nepovoljan 
utjecaj nekontroliranog odlaganja otpada i povećavanja nelegalnog odlagališta sveo na što 
moguću manju mjeru. Dokument je potreban i iz razloga apliciranja na buduće natječaje koji će 
se provoditi preko Ministarstva zaštite okoliša odnosno Fonda za zaštitu okoliša i energetske 
učinkovitosti. 
 

Redni 
broj 

 

Naziv provedenog projekta Utrošena 
financijska 
sredstva  

Izvor financijskih 
sredstava 

1. 
 

Izrada Plana sanacije odlagališta otpada na 
k.č.br. 3788 k.o. Sibinj 

43.750,00 Proračun općine 2016. 

2. Nabava 1550 kom spremnika za ambalažu 
od plastike od 120 l 

249.937,50 Proračun općine 2017. 

3. Nabava dodatnih 70 kom spremnika od 
120 l za ambalažu od papira i kartona 

11.287,50 Proračun općine 2017. 

4. Mobilno reciklažno dvorište 86.875,00 Proračun općine 2017. 

5. Nabava 50 kom spremnika za ambalažu od 
papira i kartona 

   9.062,50 Proračun općine 2018. 

6. Nabava 6100 kom plastičnih vrećica za 
skupljanje staklene ambalaže 

11.437,50 Proračun općine 2018. 



 
 

13. Rokovi i nositelji izvršenja Plana  
 

Jedinica lokalne samouprave odnosno Općina Sibinj dužna je sudjelovati u sustavima 
sakupljanja posebnih kategorija otpada te osigurati provedbu ranije navedenih obveza iz 
Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13 i 73/17) na kvalitetan, 
održiv i ekonomski učinkovit način, u skladu s načelima zaštite okoliša i gospodarenja otpadom.  

Kroz Plan gospodarenja otpadom općine Sibinj za razdoblje 2017.-2022. godine detaljno su 
razrađeni elementi koje u skladu sa člankom 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom 
(Narodne novine br. 94/13 i 73/17) svaki Plan gospodarenja otpadom treba sadržavati. Jedan od 
planova je svakako smanjenje količine miješanog komunalnog otpada koji se može postići 
pravilnim odvajanjem i odlaganjem otpadnog papira, plastike, staklene ambalaže, tekstila i 
metala, za koje je Općina već dijelom i nabavila i podijelila spremnike i većice. Svakako, Općina 
Sibinj je i kroz Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada 
i biorazgradivog komunalnog otpada u Općini Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“, broj: 1/2018) osigurala mogućnost odvojenog prikupljanja biootpada s ciljem 
kompostiranja ili energetske oporabe biootpada.  
 
 

14. Zaključak      
        
      Općina Sibinj, sukladno svojim proračunskim mogućnostima ulaže i svakako će i dalje ulagati 
u proces održivog gospodarenja otpadom ne samo zbog nametnute zakonske obveze već i zbog 
uređenja, zaštite i kvalitete okoliša na području općine Sibinj. 
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