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 Na temelju članka 36. stavka 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 
94/13 i 73/17) i članka 47. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ VSŽ, br. 2/13 i 2/18), 
općinski načelnik Općine Andrijaševci, dana 22.ožujka 2018. godine donosi  
 
 

I Z V J E Š Ć E 
o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada te provedbi 

mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada 
i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Andrijaševci u 2017. godini 

  
 
UVOD 
 
 Temeljem članka 36. stavka 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, ("Narodne novine" 
br. 94/13 i 73/17), izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je izvješće o lokacijama i 
količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera iz članka 36. 
stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom  podnijeti predstavničkom tijelu te jedinice do 31. 
ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. 
 
POSTOJEĆE STANJE 

 
Na području Općine Andrijaševci tijekom 2017. 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. 
Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu uspostavlja se putem web 

stranice Općine Andrijaševci www.andrijasevci.hr, u za to posebno označenoj rubrici „Gospodarenje 
otpadom“, odjeljak „Nepropisno odbačeni otpad“ gdje se ispunjavanjem priloženog obrasca prijave 
nepropisno odbačenog otpada i njegovom dostavom na e-mail: opcina-andrijasevci@vk.htnet.hr ili 
poštom na adresu Općina Andrijaševci, Vinkovačka 6, 32271 Rokovci, o tome izvještava nadležni 
komunalni redar odnosno osoba koja obavlja poslove komunalnog redara, a koji po prijavi postupa u 
skladu s pravilima radnog mjesta. 

Obrazac prijave može se preuzeti i osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Andrijaševci, a o nepropisno odbačenom otpadu može se Općinu Andrijaševci obavijestiti i u 
slobodnoj formi.  

Tijekom 2017. godine  postojala je učestala kontrola područja Općine Andrijaševci od strane 
komunalnog redara Općine Andrijaševci. 

 
 



 
 
TROŠKOVI UKLANJANJA ODBAČENOG OTPADA U 2017. GODINI ZA OPĆINU 
ANDRIJAŠEVCI 
 
 U Proračunu Općine Andrijaševci u 2017. godini za troškove uklanjanja odbačenog otpada 
planiran je iznos od 5.000,00 kuna, no isti iznos do 31.12.2017. godine nije utrošen. 
   
ZAKLJUČAK 
 

 Unatoč zakonski uređenom sustavu gospodarenja otpadom, neophodna je svakodnevna 
kontrola područja Općine Andrijaševci od strane komunalnog redara Općine Andrijaševci kako ne bi 
došlo do neodgovornog odlaganja otpada na lokacijama koje za to nisu predviđene,a što za posljedicu 
ima nepovoljan učinak na okoliš i financijski teret za proračun Općine Andrijaševci te će se nastaviti 
učestala kontrola područja Općine Andrijaševci od strane komunalnog redara i tijekom 2018. godine.  
 Ovo Izvješće dostavit će se na razmatranje i na usvajanje Općinskom vijeću Općine 
Andrijaševci. 
 
 

 
  OPĆINSKI NAČELNIK 
Damir Dekanić, dipl.ing.šum. 
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