Službeni glasnik
Općina Suhopolje
Godina XX

Broj 4

Suhopolje, 31. ožujak 2015. godine

Sadržaj
OPĆINSKO VIJEĆE::
1. ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA
O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE SUHOPOLJE

2. I DOPUNA PLANA NABAVE ZA
2015. GODINU

DJEČJI VRTIĆ SUHOPOLJE:
1

NAČELNIK:
1. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA
GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE SUHOPOLJE

3

2

1. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DJEČJEG
VRTIĆA "SUHOPOLJE" SUHOPOLJE ZA RAZDOBLJE OD
01.01.2014.
DO
31.12.2014.
GODINE

4

Temeljem članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13)
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 17.
sjednici održanoj dana 30. ožujka 2015. godine
donijelo je

gospodarenja otpadom dostavi Upravnom
odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko
– podravske županije.

O D LU K U
o usvajanju Izvješća o izvršenju plana
gospodarenja otpadom
Općine Suhopolje

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a ista će se objaviti u "Službenom
glasniku" Općine Suhopolje.

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom Općine Suhopolje za
2014. godinu.
Članak 2.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine
Suhopolje da Izvješće o izvršenju plana

KLASA: 351-01/15-01/2
URBROJ: 2189/05-03/15-15-3
Suhopolje, 30. ožujak 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.
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Na temelju članka 174. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom (NN 94/13) i članka 40.
Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“
broj 2/13) načelnik Općine Suhopolje,
Općinskom vijeću Općine Suhopolje podnosi

Za sada se ne
sakupljanje biootpada.

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA
OTPADOM OPĆINE SUHOPOLJE

Općina Suhopolje, obzirom da nema uređeno
odlagalište, koristi odlagalište komunalnog
otpada u Gradu Virovitici, a za adekvatno
zbrinjavanje zadužena je tvrtka Flora d.o.o.
Na ovaj način obuhvaćeno je 2270
domaćinstava, dok podatke o zbrinutoj količini
otpada u 2014. godini posjeduje gore navedena
tvrtka.

I.
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj
10. sjednici održanoj 09. lipnja 2014. godine
usvojilo je Plan gospodarenja otpadom za
razdoblje 2014. – 2020. godine, a isti je
objavljen u „Službenom glasniku“ Općine
Suhopolje broj 04/14.
Prema usvojenom planu tijekom 2014.
godine učinjeno je slijedeće:
3. Mjere
odvojenog
komunalnog otpada

sakupljanja

U Općini Suhopolje sva naselja – 22,
obuhvaćena su organiziranim skupljanjem i
odvozom komunalnog otpada.
Za većinu domaćinstava, ukupno njih 2270,
osigurano je 1986 posuda, zapremine 120 l u
svrhu sakupljanja otpada.
Sakupljeni otpad odvozi tvrtka Flora d.o.o. iz
Virovitice, a sav otpad se pohranjuje na gradsko
odlagalište u Virovitici.
Dva puta godišnje ista tvrtka organizira i
odvozi glomazni otpad sa prostora općine.
Na prostoru Općine Suhopolje raspoređeno
je 94 kontejnera, zapremine 1100 l, za potrebe
odvojenog sakupljanja otpada.
Ujedno je formirano 27 eko otoka i ovim
načinom sakupljanja otpada obuhvaćeno je 18
naselja te se na ovaj način vrši odvojeno
sakupljanje plastike, metala, komunalnog
otpada i stakla.
U krugu 4 pravne osobe postavljeni su
kontejneri za sakupljanje papira.
Na jednom zelenom otoku, u Suhopolju se
obavlja odvojeno sakupljanje odjeće.
Pored naprijed navedenih kontejnera, na
prostoru općine postavljeno je dodatnih 17
kontejnera za sakupljanje stakla, koji su u
vlasništvu tvrtke Unija nova d.o.o.
Odvojeno sakupljanje otpada obavlja se i na
svim grobljima – 29, na prostoru Općine
Suhopolje.

provodi

organizirano

4. Mjere za upravljanje i nadzor odlagališta
komunalnog otpada

5. Divlja odlagališta i poduzete mjere za
smanjenje onečišćenja okoliša
Na prostoru Općine Suhopolje evidentirano
je ukupno 10 divljih odlagališta. Tijekom 2014.
godine na ova odlagališta odbačeno je vidno
manje otpada nego ranijih godina. Ovaj
pozitivan pomak može se zahvaliti dijelom
edukaciji stanovništva putem isticanja plakata
po naseljima te pojačanoj suradnji i
kooperativnosti Vijeća mjesnih odbora, u cilju
poticanja svijesti građana o štetnosti ovakvog
načina zbrinjavanja otpada.
U prosincu 2013. godine dovršena je sanacija
odlagališta Lepirovac, koje je ujedno bilo i
najveće divlje odlagalište, a tijekom 2014.
godine na istom je postavljen i video nadzor,
koje je troškove u iznosu od 43.570,00 kuna
financirao Fond za zaštitu okoliša.
Od spomenutih 10 divljih odlagališta tijekom
2014. godine sanirano je odlagalište „Šumarak“
u Jugovom Polju. Saniranje je obavila općina
Suhopolje, pri čemu su staro željezo i folija
izvađeni iz zemlje, razdvojeni i zbrinuti putem
tvrtke Flora d.o.o.
Troškove saniranja financirala je u cijelosti
Općina Suhopolje. Napominjem da je saniranje
ovog odlagališta bilo predviđeno Planom
gospodarenja.
Ostala divlja odlagališta imaju pojačan
nadzor putem komunalnog redara, a povremena
onečišćenja saniraju se u najkraćem roku,
odvozom zatečenog otpada i zatrpavanja
onečišćenih površina.
Ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima
Općina Suhopolje će u narednom periodu nastaviti
saniranje i ostalih divljih odlagališta, redoslijedom
koji je predviđen Planom.

Tijekom 2014. godine sve poduzete mjere i
aktivnosti na sakupljanju, zbrinjavanju
smanjenja količine otpada financirane su iz
proračuna Općine Suhopolje, osim u dijelu
ranije navedenih troškova za video nadzor
odlagališta Lepirovac, kojeg je sufinancirao
Fond za zaštitu okoliša.
II.
Ovo Izvješće daje se na usvajanje Općinskom
vijeću Općine Suhopolje, a isto će se objaviti u
"Službenom glasniku" Općine Suhopolje.
III.
Sukladno članku 20. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom (NN 94/13) Izvješće o
provedbi plana dostavit će se Upravnom odjelu
za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne
poslove i zaštitu okoliša Virovitičko –
podravske županije.
II

KLASA: 351-01/15-01/2
URBROJ: 2189/05-09/24-15-2
Suhopolje, 25. ožujak 2015.
NAČELNIK
OPĆINE SUHOPOLJE
Načelnik
Marijan Brlek, v.r.

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o
javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11.,
83/13., 143/13. i 13/14.) i članka 40. Statuta
Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ br. 2/13.),
načelnik Općine Suhopolje donosi,
I DOPUNU PLANA NABAVE ZA 2015.
GODINU
I
U Planu nabave za 2015. godinu u točki I.
dodaje se redni broj 34. te glasi:

Načelnik:
Marijan Brlek,v.r.

Izvori financiranja

Ova I dopuna Plana nabave za 2015. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku“ općine Suhopolje i na službenim stranicama www.
suhopolje.hr.

6.
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KLASA: 400-06/15-01/3
URBROJ: 2189/05-02/14-15-2
Suhopolje, 23. ožujak 2015.
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Članak 5.

Sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Dječjeg vrtića "Suhopolje" Suhopolje
za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2014.
godine čine obrasci propisani Pravilnikom o
financijskom izvještavanju u proračunskom
računovodstvu ("Narodne novine" broj: 3/15.)
Članak 6.
Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Dječjeg vrtića "Suhopolje" Suhopolje za
razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2014.
godine objaviti će se u "Službenom glasniku"
Općine Suhopolje.
KLASA:400-05/15-50/1
UR.BROJ:2189/60-02/01-15-2
Suhopolje, 18. ožujka 2015.
UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA "SUHOPOLJE" SUHOPOLJE
Predsjednik:
Dražen Čimin, v.r.
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Izdavač: Općina Suhopolje
Odgovorni urednik: Bešen Anne-Marie
Obrada i tisak: Grafoprojekt Virovitica

