
  
 
 
   

REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
            OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
       Općinski vijeće 

 
KLASA: 363-05/19-01/04                                                                      
URBROJ: 2188/02-03-19-3 
Rokovci, 27. ožujka 2019. godine  
 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije broj 2/13 i 2/18), Općinsko vijeće na svojoj 19. sjednici održanoj 27. 
ožujka 2019. godine donosi  

 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

Članak 1. 
 

Usvaja se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za 
2018. godinu, KLASA: 363-05/19-01/04, URBROJ: 2188/02-01-19-1 od 18. ožujka 2019. 
godine. 

 
Članak 2. 

 
Izvješće iz članka 1. ovog Zaključka nalazi se u prilogu Zaključka i njegov je sastavni 

dio. 
 

Članak 3. 
 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 

 
 
 
 
       Predsjednik Općinskog vijeća 
        Zlatko Kobašević, bacc.oec. 
 



  
 
 
   

REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
            OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
       Općinski načelnik 

 
KLASA: 363-05/19-01/04                                                                      
URBROJ: 2188/02-01-19-1 
Rokovci, 18. ožujka 2019. godine  
 

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom  („Narodne 
novine“, broj 94/13,  73/17 i 14/19) 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 2018. 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 2016. do 2022. 
godine. Nacrt Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2016. 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. Do 31.12.2018. godine na Nacrt Plana gospodarenja otpadom za 
razdoblje od 2016. do 2022. godine dobivena je prethodna suglasnost Službe za 
prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i 
prirode Vukovarsko-srijemske županije. U međuvremenu je pokrenut postupak 
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana  gospodarenja otpadom 
Općine Andrijaševci od 2016. do 2022. godine na okoliš, no mišljenje do kraja 
2018. godine nije zaprimljeno. Nakon dobivanja mišljenja o ocjeni strateške 
procjene i provedene zakonom propisane procedure, nacrt Plana gospodarenja 
otpadom za razdoblje od 2016. do 2022. godine planira se početkom 2019. 
godine dostaviti Općinskom vijeću na donošenje. 

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 
 

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 
94/13,  73/17), donesena je  Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 
općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 2/18 i 
7/18) kojom je odlukom propisan način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine 
Andrijaševci. 

Organizirano skupljanje i odvoz komunalnog otpada koje nastaje u 
kućanstvima na području Općine Andrijaševci temeljem ugovora o 
koncesijiobavljalo je trgovačko društvo „STRUNJE-TRADE“ d.o.o. Bana 
Jelačića 153, Privlaka, zastupano po direktoru Tomislavu Strunje.  

Prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, 
plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada (u 
daljnjem tekstu: javna usluga) obavlja se u okviru sustava sakupljanja 
komunalnog otpada sukladno propisanim standardima te podrazumijeva 
prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja javne usluge putem 
spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do osobe ovlaštene za 
njegovu obradu. 

Davatelj javne usluge i Općina Andrijaševci osigurali su odvojenu 
primopredaju biorazgradivog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog 
otpada, problematičnog otpada, glomaznog otpada i miješanog komunalnog 
otpada.  

Troškovi obavljanja javne usluge određivali su se razmjerno količini 
predanog otpada u obračunskom razdoblju, pri čemu je kriterij količine otpada 
u obračunskom razdoblju volumen spremnika otpada i broj pražnjenja 
spremnika, a na načelu „onečišćivač plaća“, a obračunsko razdoblje određeno 
je u trajanju od 1 mjeseca.  

Standardne veličine za prikupljanje komunalnog otpada na području 
Općine Andrijaševci su bile slijedeće: 

1. Miješani komunalni otpad prikupljao se jednom tjedno u plastičnim 
spremnicima za miješani komunalni otpad volumena 80 litara, 120 litara i 240 
litara i 1.100 litara te spremnicima volumena 10 m³ (pravne osobe) – jednom 
tjedno 

2. Otpadni papir prikupljao se  jednom mjesečno u plastičnim spremnicima za 
otpadni papir volumena 120 litara i 240 litara.  

3. Otpadna plastika prikupljala se  jednom mjesečno u posebnim plastičnim 
vrećama volumena 120 litara i 240 litara.  

4. Biorazgradivi komunalni otpad će se početi prikupljati kada se za isto osiguraju 
potrebni uvjeti. 
Reciklabilni komunalni otpad prikupljao se i putem odgovarajućih tipiziranih 
spremnika za odvojeno sakupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i 



  
 
 

tekstila,  postavljenih na javnoj površini („zeleni otoci“) volumena 1.100 litara 
i to putem  22 spremnika volumena 1.100 litara koji su postavljeni na javnoj 
površini (tzv. „zeleni otoci“) i to 6 spremnika za otpadni papir, 6 spremnika za 
otpadnu plastiku, 6 spremnika za otpadno staklo, 2 spremnika za metal i 2 
spremnika za tekstil koji su raspoređeni na 6 lokacija tzv. „zelenih otoka“ (3 
lokacije u naselju Rokovci i 3 lokacije u naselju Andrijaševci). Isti otpad po 
pozivu je odvozio koncesionar te zbrinjavao sukladno zakonu o održivom 
gospodarenju otpadom. 

 
Glomazni otpad prikupljao se u reciklažnom dvorištu i jednom godišnje 

na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge pri čemu se ova usluga nije 
naplaćivala jer je sadržana u ukupnoj cijeni javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada. 

 
U zimskom razdoblju 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. 
  

4. MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR NAD ODLAGALIŠTIMA 
KOMUNALNOG OTPADA 
 

Na području Općine Andrijaševci nema aktivnog legalnog odlagališta 
komunalnog otpada. 

Na području Općine Andrijaševci tijekom 2018. godine nije bilo 
utvrđenih lokacija na kojima je odbačen otpad te slijedom navedenog nije 
zaračunate naknade i troškovi uklanjanja otpada. 

U Općini Andrijaševci je uspostavljen sustav za zaprimanje obavijesti o 
nepropisno odbačenom  otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada. 

Tijekom 2018. godine  postojala je učestala kontrola područja Općine 
Andrijaševci od strane komunalnog redara Općine Andrijaševci. 

 
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 2018. 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 2019. GODINI 

 
 Tijekom 2019. godine planira se izvođenje radova na aglomeraciji „ Vinkovci-
Otok-Ivankovo - Cerna“, a naselja Rokovci i Andrijaševci također su uključena u 
navedeni projekt. Priključenjem na odvodnju otpadnih voda znatno će se poboljšati 
kvaliteta življenja u Općini Andrijaševci. 
 Opći cilj gospodarenja otpadom  je podizanje razine svijesti i znanja svih 
stanovnika Općine Andrijaševci o važnosti doprinosa svakog pojedinca u postizanju 
održivog gospodarenje otpadom  uz porast motivacije za primjenu reda prvenstva u 
gospodarenju otpadom te odvojeno prikupljanje otpada i kompostiranje. 
 

 
 
 
          Općinski načelnik 

 
           Damir Dekanić, dipl.ing.šum. 
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