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GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU 
OPĆINE TRINJA ZA 2020. GODINU 

1. Uvod 

Sukladno članku 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom 
(„Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19, dalje u tekstu: Zakon) izvršno tijelo 
jedinice lokalne samouprave dužno je dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom za prethodnu kalendarsku godinu jedinici regionalne samouprave 
godinu  i objaviti ga u svom službenom glasilu do 31. ožujka tekuće godine. 

Slijedom navedene zakonske odredbe općinski načelnik dostavlja predmetno 
izvješće nadležnom upravnom tijelu Vukovarsko-srijemske županije, kako slijedi. 

Plan gospodarenja otpadom Općine Trpinja za razdoblje 2018. do 2024. godine 
(dalje u tekstu:Plan gospodarenja otpadom) Općinsko vijeće Općine Trpinja usvojilo je na 
svojoj 6. redovnoj sjednici održanoj dana  15. svibnja 2018., sukladno članku 21. stavak 4. 
Zakona. Plan gospodarenja otpadom je sukladno članku 21. stavak 6. Zakona objavljen u 
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/18, te na službenim 
internetskim stranicama Općine Trpinja. Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona na 
predmetni Plan gospodarenja otpadom nadležna Služba Vukovarsko-srijemske županije 
za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, izdala 
je prethodnu suglasnost KLASA:351-01/18-03/20, URBROJ:2196/1-14-01-18-2 od 24. 
travnja 2018. 

Općinsko vijeće Općine Trpinja je na svojoj 18. sjednici, održanoj dana 6. prosinca 
2019., donijelo Odluku o I. Izmjenama i dopunama Plana gospodarenja otpadom Općine 
Trpinja za razdoblje od 2018. do 2024. godine, za koje je sukladno članku 21. stavak 3. 



Zakona o održivom gospodarenju otpadom, nadležna Služba za prostorno planiranje, 
gradnju i zaštitu okoliša Odsjek za zaštitu okoliša i prirode  Vukovarsko-srijemske 
županije dala svoju prethodnu suglasnost (KLASA:351-04/2019-09/4 URBROJ:2196/1-
14-01-19-2 od 6. studenoga 2019.). Predmetne Izmjene i dopune objavljene su u 
“Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije broj 17/19) te službenim 
internetskim stranicama Općine Trpinja. 

2.Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada s područja Općine Trpinja 

 Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada 
i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Trpinja (dalje u tekstu:Odluka), 
sukladno članku 30. stavak 7. Zakona, Općinsko vijeće Općine Trpinja donijelo je na svojoj 
4. sjednici održanoj dana 1. veljače 2018. godine.  

Prve Izmjene predmetne Odluke Općinsko vijeće Općine Trpinja donijelo je na 
svojoj 10. sjednici održanoj dana 7. prosinca 2018. godine. Navedene izmjene Odluke 
objavljene su u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije broj 28/18). 

Sukladno obvezi propisanoj člankom 11. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe 
o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine” broj 84/19, dalje u tekstu: 
Uredba), Općinsko vijeće Općine Trpinja, na 18. sjednici održanoj 6. prosinca 2019. 
godine, donijelo je Odluku o II. Izmjenama i dopunama Odluke  o načinu pružanja javne 
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 
na području Općine Trpinja, koja je objavljena je u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-
srijemske županije broj 17/19). 

Sukladno odredbama predmetne Odluke pružatelj javne usluge prikupljanja 
biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada kao i pružatelj usluga koje su povezane s 
tom javnom uslugom na području Općine Trpinja je općinsko komunalno poduzeće Krio 
d.o.o., Trpinja, OIB:22366356886  (u daljnjem tekstu:Davatelj usluge). Davatelj usluge je 
od Ministarstva zaštite i okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva ishodio Potvrdu da 
može vršiti prijevoz svih vrsta neopasnog otpada. Nadalje, davatelj usluge ishodio je i 
novu dozvolu za gospodarenje otpadom od Upravnog odjela za prostorno uređenje, 
gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, sukladno odredbama Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom, a koja se odnosi na sakupljanje svih vrsta neopasnog 
otpada na području Općine Trpinja (KLASA:UP/I-351-04/14-01/11, URBROJ:2196/1-14-
01-16-10 od 12. prosinca 2016.), za koju će se revizija obaviti dana 12. prosinca 2021. 
godine. 

Davatelj usluge pruža javnu uslugu na cijelom području Općine Trpinja (sedam 
naselja: Trpinja, Bobota, Bršadin, Pačetin, Vera, Ludvinci i Ćelije). 

Miješani komunalni otpad sa područja Općine Trpinja odvozi se na odlagalište 
otpada „Petrovačka dola“ kod Vukovara. Ukupna godišnja količina miješanog komunalnog 
otpada prikupljena na području Općine Trpinja te deponirana na navedeno odlagalište 
otpada „Petrovačka dola“ u 2020. godini iznosila je 1.103.380,00 kg.  

Godišnja količina prikupljenog papira i kartona u 2020. godini na području Općine 
Trpinja iznosila je 20.920,00 kg. 

Općina Trpinja osigurala je javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada sa kućnog praga za cijelo područje općine te se isti u 2020. godini vršio jednom 



                

tjedno u svakom naselju, putem PVC posuda od 120 l. Nadalje, Općina Trpinja osigurala je 
od 1. 4. 2015. i sedam lokacija zelenih otoka sa po četiri spremnika od 1100 l za papir, 
plastiku, tekstil i staklo, u svrhu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada. Glomazni 
otpad odvozi se po pozivu korisnika, a potreba odvoza prijavljuje se davatelju javne 
usluge. 

Davatelj javne usluge Krio d.o.o. Trpinja je, sukladno članku 32. stavak 5. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom, Općinskom vijeću Općine Trpinja dostavio Izvješće o 
radu davatelja javne usluge za 2020. godinu te je predmetno Izvješće Općinsko vijeće 
Općine Trpinja prihvatilo na 25. sjednici Općinskog vijeća Općine Trpinja, održanoj dana 
12. ožujka 2021., Odlukom KLASA: 351-01/21-01/02 URBROJ: 2196/08-01-21-2. 
Predmetna Odluka Općinskog vijeća, sukladno povratnim informacijama dobivenim od 
službenog glasila, bit će objavljena u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj 5/21. 

3. Rad reciklažnog dvorišta 

Općina Trpinja je izgradila reciklažno dvorište na k.č.br. 195 u k. o. Trpinja,  na 
adresi Trpinja, Bršadinčić 59, ishodila uporabnu dozvolu te je isto započelo s radom. 
Izgradnja reciklažnog dvorišta financirana je iz Kohezijskog fonda u financijskom 
razdoblju 2014.-2020. te je ukupna vrijednost projekta 4.083.658,13 kn,  od čega su 
ukupni prihvatljivi troškovi 3.826.287,13, dok je iznos dodijeljenih bespovratnih 
sredstava 3.252.344,00 kn (intenzitet potpore 84,99%.). Radno vrijeme reciklažnog 
dvorišta je ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7.00 do 15.00 sati,  utorkom i četvrtkom 
od 12.00 do 19.00 sati te prvom subotom u mjesecu od 7.00 do 15.00 sati. 

4. Sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu te sustav uklanjanja 
nepropisno odbačenog otpada 

Općina Trpinja uspostavila je sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisnom 
odbacivanju otpada i to na način da stanovnici Općine Trpinja mogu prijaviti lokacije 
nepropisnog odbacivanja komunalnom redaru i to telefonom, pisanim putem ili osobno 
na zapisnik u prostorijama Općine Trpinja. Na službenoj internetskoj stranici Općine 
Trpinja javno su objavljene informacije o kontaktima za prijavu nepropisnog odlaganja 
otpada (link na objavu http://www.opcinatrpinja.hr/index.php/lokalna-uprava/62-
obavijest). Komunalni redar Općine Trpinja registrirao se u aplikaciju „Evidencija lokacija 
odbačenog otpada (ELOO)“ Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Tijekom 2020. 
komunalni redar Općine Trpinja je vršio redovite kontrole terena po službenoj dužnosti. 

 
Općinsko vijeće Općine Trpinja je, sukladno članku 36. stavak 13. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom, na svojoj 12. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2019., donijelo 
Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 
uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Trpinja („Službeni vjesnik” 
Vukovarsko-srijemske županije broj 4/19). Sukladno članku 5. stavak 2. navedene 
Odluke, općinski načelnik podnio je, na temelju obavljenih godišnjih nadzora komunalnog 
redara, Općinskom vijeću Općine Trpinja Izvješće o o lokacijama i količinama odbačenog 
otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje 
nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na 
području Općine Trpinja za 2020. godinu. Općinsko vijeće Općine Trpinja prihvatilo je 
predmetno izvješće Općinskog načelnika Odlukom KLASA: 351-01/21-01/01 
URBROJ:2196/08-01-21-3, donesenoj na 25. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 12. 



ožujka 2021. Predmetno izvješće općinskog načelnika te Odluka Općinskog vijeća o 
prihvaćanju istog, sukladno povratnoj informaciji dobivenoj od službenog glasila, bit će 
objavljeni u „Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije broj 5/21. 

Člankom 2. točkom 6. Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Trpinja za 2020. godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 
17/19 i 16/20), za stavku održavanje čistoće javnih površina, planirana su sredstva u 
iznosu od 450.000,00 kn. U 2020. godini za održavanje čistoće javnih površina utrošeno 
je ukupno 449.073,97 kn. 

 
5. Educiranje fizičkih i pravnih osoba koje sudjeluju u nastanku otpada 

Općina Trpinja provela je 7 informativno-obrazovnih radionica u sklopu projekta 
Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Trpinja. Projekt je sufinanciran sredstvima 
Europske unije iz Kohezijskog fonda. Teme radionica su bile odvojeno prikupljanje otpada 
i namjena te funkcioniranje reciklažnih dvorišta u cjelokupnom procesu gospodarenja 
otpadom na području Općine Trpinja. 
 

6.Zaključak 

Ciljevi iz Plana gospodarenja otpadom ostvaruju se postupno, u skladu i u okvirima 
financijskih mogućnosti Općine Trpinja te dodijeljenih  bespovratnih sredstava te su  
tijekom 2020. godine zabilježeni značajni pozitivni pomaci. 

                                                                                                                           

                                                                                                        OPĆINSKI    NAČELNIK    

                                                                                                            Miroslav Palić, ing. 

 

 

 

 

 

 


