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GOSPODARENJA OTPADOM
OPĆINE GUNDINCI
za razdoblje od 2011. do 2019. godine

Gundinci, prosinac 2011.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o otpadu ("Narodne novine" br. 178/04, 11/06,
60/08 i 87/09), Općinsko vijeće općine Gundinci na svojoj 24. sjednici održanoj dana 19.
prosinca 2011. godine donijelo je

PLAN
GOSPODARENJA OTPADOM
OPĆINE GUNDINCI
za razdoblje od 2011. do 2019. godine
Prema Zakonu o otpadu ("NN" 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09), gradovi i općine su
obvezne donijeti svoje Planove gospodarenja komunalnim otpadom. Općinski Plan
gospodarenja komunalnim otpadom je planski dokument, koji mora biti usklađen sa
županijskim Planom gospodarenja otpadom (donijela županijska skupština na 27. sjednici,
održanoj 06.10.2008. za razdoblje od 2008. do 2015. godine i objavljen u "Službenom
vjesniku" Brodsko-posavske županije br. 15/08), Strategijom i Planom gospodarenja otpadom
Republike Hrvatske, kao i sa Strategijom zaštite okoliša Republike Hrvatske (Plan
gospodarenja otpadom za RH usvojen je u kolovozu 2007. godine za razdoblje od 2007. do
2015. godine).
Plan gospodarenja otpadom općine Gundinci za razdoblje od 2011. do 2019. godine
sadrži:
1. Položaj i karakteristike područja općine Gundinci

2. Postojeće stanje gospodarenja komunalnim otpadom
3. Mjere gospodarenja otpadom
3.1. Mjere odvojenog skupljanja komunalnog otpada
3.2. Mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad
4. Praćenje izvršenja poduzetnih mjera predviđenih Planom gospodarenja
otpadom

1. POLOŽAJ I KARAKTERISTIKE PODRUČJA OPĆINE
GUNDINCI
a) Položaj, značaj i posebnosti područja općine Gundinci u odnosu na susjedne općine,
ukupna površina i geografske-klimatske karakteristike
Prostor općine Gundinci smješten je u istočnom dijelu Brodsko-posavske županije.
Na sjevernom dijelu općina Gundinci graniči s Osječko baranjskom županijom, a na jugu
s općinom Sikirevci.
Sjeverna i istočna granica općine Gundinci ujedno je i županijska granica prema Osječkobaranjskoj i Vukovarsko-srijemskom županijom.

Klima
Klimatske osobine prostora općine odlikuje homogenost klimatskih prilika što je
odlika umjereno kontinentalne klime koja prevladava na širem prostoru.
Za detaljnije definiranje klimatskih osobina na području općine korištena su mjerenja
pojedinih meteoroloških elemenata najbližih meteoroloških postaja u Slavonskom Brodu i
Županji, budući da je područje općine Gundinci podjednako udaljeno od navedenih postaja.
Prosječna godišnja temperatura zraka iznosi 10,5˚C u Sl. Brodu i 11,3˚C u Županji. U
godišnjem hodu temperature zraka, najniže temperature su zabilježene u siječnju od -1,2˚C
(Sl. Brod) i -0,6˚C.
Apsolutni maksimum temperature zraka iznosi 38,2˚C (Sl.Brod) i 39,6˚C (Županja) u
srpnju, a apsolutni minimum temperature iznosio je -27,8˚C (Sl.Brod) i -26,5˚C (Županja) u
siječnju.
Prosječna godišnja količina oborina na ovom području kreće se od 777,8 mm i 836,7
mm (Sl. Brod do 748,9mm (Županja). U godišnjem hodu oborine izdvajaju se dva para
ekstrema. Glavni maksimum se javlja početkom ljeta 89,4 mm u lipnju u Županji i 93,5 mm
u srpnju u Sl. Brodu, dok se sporedni maksimum javlja krajem jeseni, najčešće u studenom
64,7 mm (Županja) i 70,5 mm (Sl. Brod).
Glavni minimum oborina javlja se sredinom jeseni, najčešće u listopadu 39,8mm
(Županja) i listopadu 48,8 mm (Sl. Brod), dok se sporedni minimum javlja krajem zime ili
javlja krajem zime ili početkom proljeća, u veljači 38,8 (Sl. Brod) ili ožujku 47,4 mm
(Županja).
Maksimalna dnevna količina oborine zabilježena je u Županji 90,8 mm, a u Sl. Brodu
76,8 mm.
Trajanje insolacije odnosno trajanje sijanja Sunca godišnje iznosi 1.835,1 sat, a srednja
godišnja vrijednost naoblake iznosi 6,5sesetina.
Pojave magle na području meteorološke postaje Sl. Brod u prosjeku iznose oko 100
dana godišnje, a to je uvjetovano i položajem na rijeci Savi.
U godišnjoj ruži vjetrova, prevladavaju strujanja iz dva suprotna smjera i to iz WSW i
ENE i njihovih susjednih smjerova, podjednakih učestalosti. Ljeti prevladava strujanje iz
WSW smjera, ali se smanjuje učestalost iz ENE smjera, a povećava se učestalost iz N smjera.
U ukupnim strujanjima, najveća je učestalost vjetrova jačine 1-2 Beauforta (oko 93%).
b) Prometno-tehnološka infrastruktura
-

cestovni promet –

Na području Općine Gundinci kategorizirane su dvije županijske ceste i to:
• Donji Andrijevci (Ž4202)-Velika Kopanica – Gundinci- granica Županije
• Gundinci (Ž4218)- Sikirevci (D7)
Gotovo sve kategorizirane ceste su modernizirane, širina kolnika uglavnom je
zadovoljavajuća. Prisustvo značajnih cestovnih pravaca osigurava i kvalitetan javni autobusni
prijevoz putnika.
Nerazvrstane ceste su sve one prometnice koje kategorizacijom nisu razvrstane prema
posebnim propisima u državne, županijske i lokalne ceste, a to se ubrajaju poljski putevi i sl.

c) Broj stanovnika i gustoća naseljenosti
Općina Gundinci zauzima površinu od 59,68 km² ili 5968 ha.
Na području općine Gundinci prema rezultatima popisa stanovništva 2011. godine živi
2018 stanovnika
Stanovništvo Općine Gundinci živi u 583 kućanstva.
Prosječna gustoća naseljenosti na području općine Gundinci iznosi 33 stanovnika po km2.
Na području Općine je prema rezultatima popisa stanovništva 2001.g. živjelo 2294
stanovnika.
Popisom obavljenim 2011. godine na području Općine evidentirano je 2018 stanovnika,
što predstavlja pad broja stanovnika u odnosu na 2001.godinu.
2. POSTOJEĆE STANJE GOSPODARENJA KOMUNALNIM

OTPADOM
Gospodarenje komunalnim otpadom u nadležnosti općine je dužnost i obveza da na
svom području osigura uvjete i provedbu propisanih mjera za gospodarenje komunalnim
otpadom.
Na području općine Gundinci sakuplja se mješoviti komunalni otpad najvećim dijelom iz
kućanstava i to na način da općina Gundinci ima zaključen Ugovor o koncesiji za obavljanje
komunalne djelatnosti sakupljanja i odvoza komunalnog otpada s područja općine Gundinci
sa tvrtkom Zajednički obrt „Marija“ vl. Ivan i Marija Knežević na razdoblje od 10 godina
zaključen 09. lipnja 2011. godine.
Prema podacima tvrtke „Marijančev“ Gundinci u 2010. godini na području općine
prikupljeno je 354 tone mješovitog komunalnog otpada.
Na području Općine nema značajnijih poslovnih subjekata koji bi proizvodili značajnije
količine drugih vrsta otpada, a tu možemo spomenuti nekoliko automehaničarskih radionica
koji su dužni otpadno motorno ulje i auto gume zbrinjavati po posebnim propisima kao i
zdravstvena i veterinarska ambulanta koje su medicinski otpad također dužne zbrinuti po
posebnim propisima.
Na području općine Gundinci nije riješeno selektivno prikupljanje komunalnog otpada
kao što su staklo, papir, pet ambalaža i sl..

3.

MJERE GOSPODARENJA OTPADOM

Cilj ovog Plana gospodarenja otpadom je ostvarenje optimalnih rješenja gospodarenja
otpadom usmjerenih k sprečavanju i smanjivanju nastanka otpada, na način da se izbjegne
opasnost po ljudsko zdravlje, biljni i životinjski svijet te onečišćenje okoliša u skladu sa
odredbama relevantnih zakona, nacionalnom strategijom i programima zaštite okoliša a u
smislu toga općina Gundinci će poduzeti sljedeće mjere zbrinjavanja komunalnog otpada.
3.1. Mjere odvojenog skupljanja komunalnog otpada
Suvremeno gospodarenje otpadom ima svoje uporište u primarnoj reciklaži, tj. u
odvojenom skupljanju otpada. Cilj odvojenog prikupljanja otpada je omogućiti gospodarenje
tim otpadom u skladu sa odredbama Zakona o otpadu i donesenim provedbenim pravilnicima.
Zakon nalaže odvojeno prikupljanje i skladištenja otpada čija se vrijedna komponenta može
iskoristiti.

Odvojeno se mogu prikupljati plastika, papir, staklo, metali, biootpad i dr. korisne
komponente koje se mogu ponovno koristiti. Drugu skupinu čine baterije, akumulatori, stara
ulja i masti, lijekovi, boje i sl. kao štetne tvari izrazito opasne za okoliš i kao takve se trebaju
prikupljati i adekvatno zbrinjavati sukladno posebnim propisima relevantnim za ove vrste
otpada.
Razvrstavanje i odvojeno prikupljanje otpada kod proizvođača otpada preduvjet je za
efikasnu primjenu mjera gospodarenja otpadom. Pod Mjerama gospodarenja otpadom
podrazumijevamo postupke kojima se otpadu daje nova vrijednost kroz preradu, ponovnu
uporabu ostatnog otpada koji se mora zbrinuti na odlagalištu otpada.
Postoje dva osnovna modela organiziranog sustava odvojenog prikupljanja otpada. Prvi
model predstavljaju reciklažna dvorišta (RD) i zeleni otoci opremljeni sa spremnicima i
posudama zapremnine 1100 do 5000 litara u kojima se ovisno o veličini i izvedbi odvojeno
prikuplja deset različitih vrsta iskoristivih otpadnih tvari i opasnog otpada.
Drugi model čine spremnici i posude za pojedine vrste otpada na više sabirnih mjesta u
pojedinom naselju, najčešće uz spremnike za prikupljanje komunalnog otpada. Sukladno
zakonskim propisima za svaku vrstu otpada postoje propisane dimenzije, vrsta i boja
spremnika.
U Općini Gundinci nije riješeno pitanje odvojenog prikupljanja otpada stoga je potrebno
s koncesionarom dogovoriti i uspostaviti model zelenih otoka na način da se prvotno postave
kontejneri za papir i staklo a u daljnjoj perspektivi kontejneri za ostale vrste otpada koji
prvenstveno nastaju u kućanstvima.
U izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja općine Gundinci potrebno je
odrediti lokaciju za reciklažo dvorište ili više njih ovisno o procjeni potrebe.
Nakon što se stvore odgovarajući uvjeti za odvojeno prikupljanje različitih vrsta
komunalnog otpada u smislu reciklažnih dvorišta i zelenih otoka potrebno je prvenstveno
edukativno utjecati na proizvođače otpada na smanjenje količina i vrsta otpada i istovremeno
utjecati na svijest za razdvajanje otpada po vrstama i njegovo odlaganje u odgovarajuće
spremnike.
3.2. Mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad
Na području općine Gundinci u ovom trenutku postoji neuređeno odlagalište
komunalnog otpada „Stružice“ za koje je u 2011. godini izrađen Novelirani plan sanacije
odlagališta otpada i za koji smo od Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i zaštitu
okoliša Brodsko-posavske županije dobili suglasnost. Prema Noveliranom planu sanacije
vrijednost sanacije iznosi 780.409,00 kuna. Investicija će biti realizirana u suradnji s Fondom
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa kojima imamo potpisan ugovor za
sufinanciranje.
Nakon završetka sanacije i zatvaranja odlagališta komunalni otpad će se odlagati u dogovoru
sa koncesionarom za sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na nekoj drugoj lokaciji do
otvaranja Centra za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije.

4. PRAĆENJE IZVRŠENJA PODUZETNIH MJERA PREDVIĐENIH
PLANOM GOSPODARENJA OTPADOM
Općinski načelnik dužan je jednom godišnje, do 30. travnja tekuće godine za prethodnu
godinu, podnijeti izvješće Općinskom vijeću o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine
Gundinci a poglavito o izvršenju i provedbi obveza propisanih mjera gospodarenja otpadom
utvrđenih ovim Planom.

Ovaj Plan gospodarenja otpadom stupa na snagu osmog dana od dana objave u
Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.
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