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Štitar, 26. siječnja 2021. godine 
 
Temeljem članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj:  
94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Općine Štitar („Službeni vjesnik Vukovarsko-
srijemske županije“ broj: 03/13, 05/18 i 08/20),  Općinski načelnik podnosi: 

 
IZVJEŠĆE 

o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području  
Općine Štitar u 2020. godini 

 
Sukladno članku 20. st. 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj:  94/13, 
73/17, 14/19 i 98/19) (u daljnjem tekstu: Zakon) izvršna tijela jedinica lokalne samouprave su u 
obvezi dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana za prethodnu godinu jedinici područne 
(regionalne) samouprave i objaviti ga u svom službenom glasilu do 31. ožujka tekuće godine.  
 
Općina Štitar je u 2018. godini izradila Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2018. do 2024. 
godine, koji je Odlukom o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Štitar za razdoblje 2018. – 
2024. godine, KLASA: 351-01/16-01/01, UR.BROJ: 2212/09-02-18/18 od 21. ožujka 2018. godine 
prihvaćen. 
 
Ostale djelatnosti u pravcu provođenja Plana gospodarenja otpadom, sukladno Odluci o načinu 
pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 
otpada na području Općine Štitar („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj: 17/19) su 
nastavljene u suradnji s komunalnim poduzećem Čistoća Županja d.o.o. Županja i jedinicama lokalne 
samouprave potpisnicama sporazuma o osnivanju reciklažnog dvorišta.  
 
Planom gospodarenja otpadom u Općini Štitar za razdoblje 2018. do 2024. godine prikupljanje 
otpada je planirano jednim zelenim otokom uz dodatak nabave kanti i recikliranja na kućnom pragu i 
mogućnošću odlaganja posebnih vrsta otpada u mobilno reciklažno dvorište koje periodično 
omogućava Čistoća Županja d.o.o. Županja, a sve se odvozi u reciklažno dvorište na području grada 
Županja. 
 
1. Opći podaci za Općinu Štitar 
 
Općina Štitar je odlukom Sabora RH iz srpnja 2006. godine postala samostalna jedinica lokalne 
samouprave izdvajanjem iz sastava grada Županja. Nalazi se na istočnom dijelu Vukovarsko-srijemske 
županije i ima izrazito povoljan geoprometni položaj, s južne strane obgrljena je rijekom Savom što 
predstavlja prirodnu granicu sa susjednom Republikom Bosnom i Hercegovinom (BiH), a sa sjeverne 
strane prolazi autocesta Zagreb-Lipovac, prometnica važna za državni i međunarodni tranzitni 
promet. Općina Štitar prostire se na površini 1012 ha (40,12 km2), a graniči s općinama Babina 



Greda, Gradište i gradom Županja. Nalazi se na 83 metra nadmorske visine, na području koje 
karakterizira jednoličnost nizinskog reljefa. Općinu Štitar čini jedno naselje sa 745 stambenih  
jedinica, 2.617 popisanih osoba i 2.108  stanovnika (popis stanovništva iz 2011. godine). Danas su 
podaci o broju stanovnika značajno promjenjeni, te je broj osoba koji boravi u Općini Štitar značajno 
manji. 
 
2. Analiza stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području Općine Štitar uključujući 

ostvarivanje ciljeva 
 
Otpad koji nastaje na području Općine Štitar svrstava se u sljedeće djelatnosti temeljem Pravilnika o 
katalogu otpada („Narodne novine“ broj: 90/2015):  
 
 Djelatnosti iz kojih nastaje otpad na području Općine Štitar: 
Šifra djelatnosti Naziv djelatnosti 

 Otpad iz poljodjelstva, vrtlarstva, proizvodnje vodenih kultura, šumarstva, lovstva i ribarstva, 
pripremanja i prerade hrane, 

 Otpadna ulja i otpad od tekućih goriva (osim jestivog ulja i otpada iz grupe 05, 12 i 19), 

 Otpadna ambalaža, apsorbensi, materijali za brisanje i upijanje, filtarski materijali i zaštitna 
odjeća koja nije specificirana na drugi način,  

 Otpad koji nije drugdje specificiran u katalogu, 

 Građevinski otpad i otpad od rušenja objekata,  

 Otpad koji nastaje kod zaštite zdravlja ljudi i životinja i/ili srodnih istraživanja,  

 Otpad iz uređaja za obradu otpada, općinskih otpadnih voda i pripremu pitke vode,  

 Komunalni otpad (otpad iz domaćinstava, trgovine, zanatstva i slični otpad iz proizvodnih 
pogona i institucija), uključujući odvojeno prikupljene frakcije. 

 
Osnovni cilj gospodarenja otpadom u 2020. godini bio je planiranje i upravljanje komunalnim 
otpadom na način da se doprinese održivom razvoju Općine Štitar tako što se pratilo i kontroliralo 
nastajanje otpada, smanjivao utjecaj proizvodnje otpada na okoliš, provodio postupak i osigurala 
sredstva za investiranje u gospodarenje otpadom kao novu gospodarsku granu u pravcu odvajanja 
otpada. 

 
3. Skupljanje, prijevoz i zbrinjavanje komunalnog otpada 
 
Na području Općine Štitar miješani komunalni otpad sakupljala je tvrtka Čistoća Županja d.o.o. 
Županja i odlagala na odlagalište grada Županja.  
Glomazni otpad s područja Općine odvozio se prema rasporedu Čistoće Županja d.o.o. Županja četiri 
puta na godinu.  
Miješani komunalni otpad s područja Općine odvozio se tijekom godine svaki ponedjeljak.  
Na području Općine na jednoj lokaciji je postavljen zeleni otok za odvajanje otpada. 
Na dvije lokacije postavljeni su kontejneri za sakupljanje krupnog otpada.  
 
Prikupljene količine otpada na odlagalištu komunalnog otpada u 2020. godini: 

R.br. Ključni broj otpada Naziv otpada  Vrsta 
zbrinjavanja 

Ukupna količina 
(t)  

1. 15-01-02 PLASTIČNA AMBALAŽA PP 
(priprema prije 

oporabe) 

 
0,640 

2. 15-01-04 METALNA AMBALAŽA R (oporaba) 0,250 

3. 15-01-07 STAKLENA AMBALAŽA PP 0,340 

4. 20-01-01 PAPIR I KARTON PP 0,780 

5. 20-01-10 ODJEĆA PP 0,140 



6. 20-02-03 OSTALI OTPAD KOJI NIJE 
BIORAZGRADIV 

D 1,46 

7. 20-03-01 MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD D 341,80 

8. 20-03-07 MIJEŠANI GLOMAZNI OTPAD PP 11,46 

 UKUPNO:                                  356,87 

4. Sanacija divljih deponija 
 
Ako izdvojimo pojedinačna odlaganja u dijelu inundacije, na površinama u vlasništvu Republike 
Hrvatske i Općine Štitar nema divljih deponija i nekontroliranog odlaganja otpada. Zbog novih 
odredbi zakona u pravcu povećanja cijene usluge odvoza otpada postoji mogućnost manjih 
onečišćenja okoliša koja se kao takva ne mogu nazvati deponijom, a koja se odmah po otkrivanju 
nastoje sanirati. U prošlog godini, nije bilo značajnijih onečišćenja okoliša. 
 
5. Edukacija i informiranja 
 
Općina je u suradnji s Čistoćom Županja d.o.o. Županja nastojala putem medija informirati i educirati 
mještane o načinima zbrinjavanja pojedinih vrsta otpada. 
 
6. Mjere za upravljanje i nadzor  odlagališta za komunalni otpad  
 
Općina Štitar je u 2020. godini potpisala Sporazum o predaji miješanog komunalnog otpada 
Regionalnom centru za gospodarenje otpadom „Orlovnjak“ s društvom EKOS d.o.o. za gospodarenje 
otpadom koje je u vlasništvu Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, a  osnovano je s 
ciljem uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Osječko-baranjske županije i 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
7. Izvori i visina potrebnih sredstava za 2020. godinu  
 
U 2020. godini proračunom Općine predviđena su sredstva za kupovinu urbane komunalne opreme u 
iznosu od 100.000,00 kuna. 
 
8. Završna ocjena 
 
Stanje gospodarenja otpadom i djelovanja po Planu gospodarenja otpadom na području Općine Štitar  
za 2020. godinu bilo je zadovoljavajuće. 
 
Osim sporadičnih slučajeva nepropisnog odlaganja otpada, a koji su otklonjeni uz pomoć djelatnika iz 
javnih radova, veća količina nepropisno odbačenog otpada zabilježena je u inundacijskom području, 
te je o istome obaviještena nadležna služba Hrvatskih voda. 
 
Završetkom izgradnje potrebne infrastrukture, osiguravanjem potrebne opreme, te djelovanjem na 
svijest mještana u pravcu recikliranja i odlaganja otpada uz planirane pisane obavijesti i edukaciju,  
smanjit ćemo ukupnu količinu otpada koji se odlaže na reciklažno dvorište.  
 
 Općinski načelnik: 
                                                                                                                                              Marko Bikić 
 
Dostaviti:  

- Općinsko vijeće Općine Štitar 
- Vukovarsko-srijemska županija, Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Županijska 11, 32000 

Vukovar  
- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb  
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