
       REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
      OPĆINA BABINA GREDA
         OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:  351-04/14-01/1
URBROJ: 2212/02-01/14-01-1
Babina Greda, 18. lipnja, 2014. godine

             Na temelju članka  11. Zakona o otpadu (N/N 178/04, 111/06 i 60/08), članka 18. Statuta 
Općine Babina Greda  („Sl. vjesnik“ 11/09, 04/13, 03/14), Općinsko vijeće Općine Babina Greda na 
sjednici održanoj dana 18. lipnja, 2014. godine,  donosi

                                                 O  D  L  U  K  U
                               

                                                        Članak 1.

       Prihvaća se Izvješće po Planu gospodarenja otpadom za 2013. godinu, kako slijedi:

  1.     Odluku o izradi  Plana gospodarenja otpadom Općine Babina Greda donio je Povjerenik Vlade 
Republike Hrvatske u Općini Babina Greda dana 04. ožujka, 2009. godine.

2 .  Komunalni redar provodio je nadzor nad poštivanjem odredbi Odluke o komunalnom    
redu  („Sl. vjesnik“ 7/06, 13/08)  te je  izdao 29 rješenja o postupanju u prostoru, po kojima je 
postupljeno  26 u cijelosti, 1  postupak obustavljen i 2  predmeta prenesena u 2014. godinu. 

3.  Koncesionar za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada na području Općine Babina Greda je 
poduzeće „Strunje-trade“ iz Privlake, koji jednom tjedno skuplja otpad na području Općine, do 
županijske deponije, te je tijekom 2013. godine deponirano   316,31   tona miješanog otpada,  i  1,47 
tona glomaznog otpada.
         
 4. U cilju selektivnog načina prikupljanja otpada za sada je uspostavljen kontakt sa postojećim 
koncesionarom te su na tri lokacije postavljeni kontejneri za pojedine vrste otpada koji je moguće 
reciklirati (npr. staklo, aluminij i plastika).

                                                         Članak 2.

             Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

                                                                                            Predsjednik
                                                                                        Općinskog vijeća:

                                                                                           Jakob Verić



       REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
      OPĆINA BABINA GREDA
         OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:  511-15/14-01/1
URBROJ: 2212/02-01/14-01-1
Babina Greda, 18. lipnja, 2014. godine

                  Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara  (N/N  92/10)  i  članka 18. Statuta Općine 
Babina Greda  („Sl. vjesnik“ 11/09,04/13, 03/14), Općinsko vijeće Općine Babina Greda na sjednici 
održanoj dana  18. lipnja, 2014. godine, donosi

                                                               O D  L  U  K  U
  

                                                        Članak 1.

                 Prihvaća se Izvješće o stanju zaštite od požara u 2013. godini   po Planu zaštite 
od požara i tehnoloških eksplozija za  Općinu Babina Greda , kako slijedi:

                 Dobrovoljno vatrogasno društvo u Općini Babina Greda vršilo je  motrenje i 
gašenje požara te provodilo  preventivne mjere zaštite od požara u 2013. godini. U tom 
smislu DVD je imalo u 2013. godini  6 intervencija za gašenje požara  na otvorenom  . 
Zahvaljujući  postrojbi DVD-a  za gašenje požara u 2013. godini na području Općine Babina 
Greda nije bilo znatne materijalne štete izuzev na poljoprivrednoj kulturi kukuruza gdje se 
šteta procjenjuje na cca 20.000,00 kuna. 

                 Utrošena sredstva Općine Babina Greda za organizaciju i djelovanje Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva  u 2013. godini  iznose  107.475,00 kuna.

                 
                                                          Članak 2.

             Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

                                                                                            Predsjednik
                                                                                        Općinskog vijeća:

                                                                                           Jakob Verić



             

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BABINA GREDA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA.: 402-08/14-01/4
UR.BROJ:  2212/02-01/14-01-1
U Babina Greda 18. lipanj 2014.g

Temeljem  članka  28.  i  35.  Zakona  o  održivom  gospodarenju  otpadom  (Narodne 
novine  94/13)  i  članka  18.  Statuta  Općine  Babina  Greda (Službeni  vjesnik  Vukovarsko-
srijemske županije 11/09, 04/13 i 03/14), Općinsko vijeće Općine Babina Greda na sjednici 
održanoj 18. lipnja 2014. godine donosi

O D L U K U
o zajedničkom prikupljanju problematičnog otpada, otpadnog papira, metala,

stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Sukladno propisanim obvezama u članku 28. i 35. Zakona o održivom gospodarenju 
orpadom  (Narodne  novine  94/13),  Općina  Babina  Greda  pristupa  organiziranom 
zajedničkom prikupljanju problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i 
tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada kroz izgradnju reciklažnog dvorišta na 
području Grada Otoka.

O zajedničkom prikupljanju problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, 
plastike  i  tekstila  te  krupnog  (glomaznog)  komunalnog  otpada zaključiti  će  sporazum sa 
jedinicama lokalne samouprave: Grad Otok, Općina Privlaka i Općina Andrijaševci.

Za potpisivanje sporazuma ovlašćuje se općinski načelnik.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Sukladno  zakonskim  obvezama  jedinice  lokalne  samouprave  moraju  osigurati 
zbrinjavanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i  tekstila te 
krupnog (glomaznog)  komunalnog otpada.  Obzirom da je  za više međusobno povezanih 
jedinica  lokalne  samouprave  ekonomski  opravdano  i  gospodarski  održivo,  zajedničko 
zbrinjavanje  organizirati  će se sa susjednim jedinicama lokalne samouprave:  Grad Otok, 
Općina Privlaka i Općina Andrijaševci.

Slijedom navedenog donijeta je Odluka kao u izreci.

        Predsjednik
    Općinskog vijeća

         Jakob Verić




