REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ANDRIJAŠEVCI
Općinski načelnik
KLASA: 363-05/18-01/02
URBROJ: 2188/02-01-18-4
Rokovci, 20. ožujka 2018. godine
Na temelju članka 28. a u svezi s člankom 20. stavak 1. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13 i 73/17) i članka 47. Statuta Općine
Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 2/13 i 2/18), općinski
načelnik podnosi Općinskom vijeću
IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Općine Andrijaševci za 2017. godinu

1. UVOD

Općina Andrijaševci je u skladu sa Zakonom o otpadu donijela Plan
gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci 2008.-2016. koji je usvojen
Odlukom o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci 2008.2016. godine, KLASA: 022-05/08-02, URBROJ: 2188/02-02/02-124 od
22.12.2008. godine.
Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, u
izradi je Plan gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci od 2017. do 2022.
godine. Nacrt Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022.
godine temelji se na ciljevima Zakona o održivom gospodarenju otpadom
sukladno kojem se gospodarenje otpadom mora provoditi na način da se ne
dovede u opasnost ljudsko zdravlje i okoliš, a načelna održivosti osobito
moraju biti usmjerena na: očuvanje prirodnih resursa, sprječavanje od
onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanje biološke raznolikosti,
sprječavanje značajnijeg narušavanja izgleda mjesta, krajolika i/ili kulturnog
dobra.
Nacrt Plana je izrađen u skladu sa odredbama Zakona o održivom
gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) kojem su preneseni zahtjevi članka
28. Okvirne direktive o otpadu te odredbama Plana gospodarenja otpadom
Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine (NN 3/17).
Plan gospodarenja otpadom sukladno Ugovoru o pružanju usluga izrade
Plana gospodarenja otpadom izrađuje tvrtka J a i ć – C o n s u l t i n g d.o.o.
Bjelovar.
Na području Općine Andrijaševci odnosno na području naselja Rokovci
i Andrijaševci prema Popisu stanovništva iz 2011. godine živi 4.075
stanovnika.

2. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA
Organizirano skupljanje i odvoz komunalnog otpada koje nastaje u
domaćinstvima na području Općine Andrijaševci temeljem ugovora o koncesiji
obavljalo je poduzeće „STRUNJE-TRADE“ d.o.o. Bana Jelačića 153, Privlaka,
zastupano po prokuristu Branku Strunje.
Koncesionar je dužan prikupljati miješani komunalni otpad svaki
tjedan-jednom tjedno za sva naselja na području Općine Andrijaševci (jednom
tjedno u naselju Rokovci i jednom tjedno u naselju Andrijaševci) odnosno
četiri puta mjesečno u oba naselja te prikupljeni otpad zbrinuti sukladno
odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
Davatelj usluge (koncesionar) dužan je bio jednom mjesečno, sukladno
kalendaru odvoza, od korisnika prikupljati odvojeno prikupljene vrste otpada
čije se vrijedna svojstva mogu iskoristiti, a koje obuhvaćaju papir i karton te
papirnu i kartonsku ambalažu i plastiku te plastičnu ambalažu,a prikupljeni
otpad zbrinuti sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom.
Papir i karton je koncesionar prikupljao od korisnika putem plastičnih
PE posuda plave boje koje je osigurala Općina Andrijaševci (plastične posude
zapremnine od 120 l i plastične posude zapremnine od 240 l plave boje) koje je
Općina dodijelila na korištenje svim korisnicima.
Koncesionar je obvezan osigurati pražnjenje jednom tjedno korisnicima
koji se odluče razvrstavati biorazgradivi otpad na kućnom pragu u spremnike
od 120 ili 240 litara. Mještani isto tako mogu sami kompostirati biorazgradivi
otpad.
Davatelj usluge (koncesionar) provodio je prikupljanje odvojeno
prikupljenih vrsta otpada čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti jednom
mjesečno, sistemom „od vrata do vrata“ („door too door“) te prikupljeni otpad
zbrinuti sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
Glede odvoza i zbrinjavanja krupnog (glomaznog) komunalnog otpada
sa područja Općine Andrijaševci u pripremi je nova odluka te poduzimanje
mjera za provedbu odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom i uredbe
o komunalnom otpadu.
Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje odvojeno prikupljenih vrsta otpada
kao što su papir, staklo, plastika, metal i tekstil, koncesionar je prikupljao
putem spremnika-plastičnih kontejnera zapremnine od 1100 l koje je osigurala
Općina Andrijaševci, a koji se nalaze na posebno određenim lokacijama tzv.
„zelenim otocima“.
Na području Općine Andrijaševci trenutno postoji 6 lokacija „zelenih
otoka“ (tri u Rokovcima, tri u Andrijaševcima) na kojima je postavljeno
ukupno 22 kontejnera zapremnine 1100 l (6 za papir, 6 za plastiku, 6 za staklo,
2 za metal i 2 za tekstil).
U slučaju potrebe Općina Andrijaševci će eventualno osigurati i
dodatne spremnike na „zelenim otocima“.
U zimskom periodu za vrijeme svinjokolja Općina je ugovorila s
tvrtkom „Agroproteinka“ d.d. Sesvetski Kraljevac prikupljanje nusproizvoda
životinjskog podrijetla od svinjokolja u poseban kontejner za prikupljanje
takve vrste otpada koji je redovito bio pod nadzorom i nakon punjenja se isti
odvozio u preradu.

3. GOSPODARENJE GRAĐEVINSKIM OTPADOM I RECIKLAŽNO DVORIŠTE
Temeljem ugovornih obveza s tvrtkom Nevkoš d.o.o. za uslužne
djelatnosti koja je kupila mobilnu jedinicu reciklažnog dvorišta za odvojeno
prikupljanje otpada, Općina Andrijaševci je za svoje potrebe koristila isto jedan
dan mjesečno i to na način da bude dostupna mještanima Andrijaševaca i
Rokovaca (treći petak u mjesecu), a prema rasporedu i na lokaciji o kojima će
Nevkoš d.o.o. unaprijed izvijestiti mještane Andrijaševaca i Rokovaca i
nadležni Upravni odjel Općine.
Također je stanovnicima temeljem Ugovora s tvrtkom Nevkoš d.o.o.
osigurano korištenje reciklažnog dvorišta u Vinkovcima ul. Kumanovska.
4. MJERE ZA UPRAVLJANJE
KOMUNALNOG OTPADA

I

NADZOR

NAD

ODLAGALIŠTIMA

Na području Općine Andrijaševci nema aktivnog legalnog odlagališta
komunalnog otpada.
5. ODVODNJA OTPADNIH VODA I UREĐENJE VODOTOKA I VODA
Glede uređenja vodotoka i voda, nastoji se redovito održavati obala
rijeke Bosut. Komunalni djelatnici redovito skupljaju materijale koji
onečišćuju rijeku i okoliš.
Tijekom 2017. godine Općina Andrijaševci je poduzimala mjere u
smislu uređenja i čišćenja dijelova kanala uz nerazvrstane ceste kako bi se
osigurala funkcionalnost postojećeg sustava vodotoka na području Općine,
sukladno financijskim mogućnostima.
6. CILJEVI U 2018. GODINI
S obzirom da Općina pokušava što kvalitetnije urediti kvalitetu življenja u
našim mjestima, u tu svrhu je zbog dotrajalosti vodovodne mreže obnovljeno 5,5 km
vodovodne mreže s priključcima. Radove je izvodio Vinkovački vodovod i
kanalizacija d.o.o. Vinkovci. Isti su završeni i izvršen je tehnički pregled.
Projektna dokumentacija za aglomeraciju Rokovci-Andrijaševci je izrađena i u
tijeku je postupak Javne nabave za izvođenje radova. Priključenjem na odvodnju
otpadnih voda znatno će se poboljšati kvaliteta življenja u Općini Andrijaševci.
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