
Na temelju članka 32. Statuta Općine Brestovac („Službeni glasnik Općine Brestovac“ 
br.3/09), a temeljem članka 11 stavak 4. Zakona o otpadu ( „Narodne novine“ br. 178/04.), 
Općinsko vijeće Općine Brestovac na svojoj 6.sjednici dana 16.03.2010. godine donijelo je 
 
                         IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA 
         gospodarenja otpadom Općine Brestovac za 2009. godinu 
 
Izvješće o izvršenju Plan gospodarenja otpadom Općine Brestovac za 2009. godinu sadrži: 
1. Mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada 
Sakupljanje komunalnog otpada na cijelom području Općine Brestovac povjereno je 
trgovačkom društvu za komunalne djelatnosti «Tekija»  d.o.o.,Požega temeljem Odluke o 
komunalnim djelatnostima u Općini Brestovac od 17.12.2005. godine ( Službeni glasnik 
Općine Brestovac broj 4/2005).Skupljanja staklene ambalaže ugovoreno je s Poduzećem za 
reciklažu otpadaka «UNIJA NOVA» d.o.o. Zagreb u postavljene specijalne kontejnere. 
Odlukom o sakupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom od 
13.studenog 2009.godine (Službeni glasnik Općine Brestovac broj 5/2009) ureñeno je 
sakupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom te način obračuna 
troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz domaćinstava i gospodarskih subjekata na 
području Općine Brestovac,a poslove sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog  otpada 
obavlja Tekija d.o.o. Požega. 
Odlukom Isporučitelj usluge ima obvezu osigurati odvojeno sakupljanje korisnog i zelenog 
otpada u roku od osamnaest (18) mjeseci od dana stupanja na snagu Odluke. 
Ukupna godišnja količina sakupljenog i odloženog komunalnog otpada na području Općine 
Brestovac prema izvješću isporučitelja usluge iznosi: 
-miješani komunalni otpad                                 461.600,00 kg 
-biorazgradivi otpad                                             20.380,00 kg 
-otpad od prerañenih tekstilnih vlakana                 4.020,00 kg 
-glomazni otpad                                                      1.920,00 kg 
2. Mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad 
Na području općine Brestovac nema grañevine za zbrinjavanje, odnosno odlaganje 
komunalnog otpada. Odlagalište koje se koristi za zbrinjavanje komunalnog otpada nastalog 
na području općine Brestovac, locirano je na prostoru «Vinogradine» (naselje Alilovci ) a 
njime upravlja Komunalno poduzeće «Tekija» d.o.o. Požega te općina nema nikakvih 
upravljačkih i nadzornih prava nad odlagalištem. 
Ugovorom izmeñu  gradova i općina u sastavu Požeško-slavonske županije o uspostavi 
Županijskog centra za gospodarenje otpadom odreñeno je da Tekija d.o.o.,Požega bude 
operativni nositelj izrade projektne dokumentacije,izgradnje i upravljanja Županijskim 
centrom za gospodarenje otpadom na lokaciji postojećeg odlagališta Vinogradine.  
3. Aktivnosti na sanaciji neureñenih odlagališta i otpadom onečišćenog 
okoliša 
U Općini Brestovac tijekom 2009.godine izvršena je sanacija neureñenog odlagališta 
temeljem rješenja Uprave za inspekcijske polove,Inspekcije zaštite okoliša u Požegi i to na 
lokaciji lokalne ceste L-41019 kod naselja Čečavački Vučjak na način da izvršeno uklanjanje 
i zbrinjavanje grañevinskog i komunalni otpad u zadanom roku.   
4. Izvori i visina sredstava za provedbu sanacije 
Za sanaciju neureñenog odlagališta iz točke 3. utrošeno je 24.845,30 kuna,a za zbrinjavanje 
staklene ambalaže utrošeno je 15.071,43 kune. 
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