
                                      
REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
            OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
     Općinsko vijeće 
 
 
KLASA: 363-02/16-01/16       
URBROJ: 2188/02-03-16-3   
U Rokovcima, 20. rujna 2016. godine 
 
 Na temelju članka 32. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, br. 12/09), te Suglasnosti tvrtke Strunje-trade d.o.o. od 13.9.2016. godine, Općinsko vijeće 
na svojoj 26. sjednici održanoj dana 20.rujna 2016. godine donosi slijedeću  
 
 

ODLUKU 
 o produženju trajanja postojećeg Ugovora o koncesiji za obavljanju komunalne  

djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada  
 
 

Članak 1. 
 Odobrava se produženje postojećeg Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti 
skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada uključujući sve dodatke osnovnom ugovoru o 
koncesiji (u daljnjem tekstu: ugovor o koncesiji) sklopljenog s koncesionarom tvrtkom Strunje – trade 
d.o.o. iz Privlake, Bana Jelačića 11, OIB: 97670986612  od 30. rujna 2011. godine. 
 Postojeći ugovor o koncesiji produžava se na određeno vrijeme i to do okončanja postupka 
davanja koncesije za javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području općine Andrijaševci i sklapanja ugovora o koncesiji. 
 

Članak 2. 
 Ovlašćuje se općinski načelnik da nakon stupanja na snagu ove Odluke sklopi dodatak 
ugovoru o koncesiji s dosadašnjim koncesionarom tvrtkom Strunje-trade d.o.o. iz Privlake sukladno 
odredbama ove Odluke. 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 

Obrazloženje 
 Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja 
komunalnog otpada od 30. rujna 2011. godine, KLASA: 363-01/11-01/17,URBROJ: 2188/02-
01/11-83, od 30. rujna 2011.godine, Dodatak Ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti 
skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada za područje Općine Andrijaševci od 01.06.2012. 
godine, II. Dodatak Ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne usluge skupljanja, odvoza i 
odlaganja komunalnog otpada od 31.12.2013. godine, III. Dodatak Ugovoru o koncesiji za obavljanje 
komunalne usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada od 30.6. 2014. godine i IV. 
Dodatak Ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne usluge skupljanja, odvoza i odlaganja 
komunalnog otpada od 28.11.2014. godine, ističe s danom 29. rujna 2016. godine. 

Općina Andrijaševci je već prije nekoliko mjeseci pokrenula postupak davanja koncesije za 
javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na 



području općine Andrijaševci upravo kako bi na vrijeme odnosno prije isteka postojećeg ugovora o 
predmetnoj koncesiji provela predmetni postupak davanja koncesije te sklopila novi ugovor o 
koncesiji za predmetnu javnu uslugu sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom. 

Budući predmetni postupak davanja koncesije nije iz opravdanih razloga uspješno okončan, 
ponovno je pokrenut postupak davanja predmetne koncesije za javne usluge prikupljanja, odvoza i 
zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Andrijaševci. 
 Međutim, kako isti postupak davanja koncesije neće biti okončan do isteka postojećeg ugovora 
o koncesiji, a kako je predmetna usluga skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada od 
iznimnog značaja za krajnje korisnike odnosno stanovnike općine Andrijaševci, nadalje, prekid u 
pružanju predmetne javne usluge bi ugrozio zakonom zaštićena prava korisnika usluge odnosno 
stanovnika općine Andrijaševci,  a postojeći koncesionar Strunje –trade d.o.o. iz Privlake je svojom 
Suglasnosti od 13.9.2016. godine prihvatio  prava i obveze koje proizlaze iz produljenja postojećeg 
ugovora o koncesiji uključujući sve dodatke ugovoru o koncesiji, odobreno je produženje postojećeg 
ugovora o koncesiji sklopljenog s koncesionarom Strunje-trade d.o.o. na određeno vrijeme i to do 
okončanja postupka davanja koncesije za javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Andrijaševci i sklapanja ugovora o koncesiji  
 Ovlašćuje se općinski načelnik da nakon stupanja na snagu ove Odluke sklopi dodatak 
ugovoru o koncesiji s dosadašnjim koncesionarom tvrtkom Strunje-trade d.o.o. iz Privlake sukladno 
odredbama ove Odluke. 
 Slijedom navedenog, riješeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
 
 
 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Zlatko Kobašević, bacc.oec. 

 
 
  
 
 
 
 
Dostaviti: 

1. Strunje-trade d.o.o., Bana Jelačića 11, 32251 Privlaka 
2. Računovodstveni servis Marjanović, Lj. Gaja 18, 32100 Vinkovci 
3. Pismohrana, ovdje  

 


