REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ANDRIJAŠEVCI
Općinski načelnik
KLASA: 363-05/14-01/15
URBROJ: 2188/02-01-15-7
Rokovci, 9. ožujka 2015. godine
Na temelju članka 28. a u svezi s člankom 20. stavak 1. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) i članka 47. Statuta Općine
Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 2/13), općinski
načelnik podnosi Općinskom vijeću
IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Općine Andrijaševci za 2014. 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.
Prema obvezama i odgovornostima u gospodarenju otpadom koje proizlaze iz
Zakona o otpadu gradovi i općine odgovorni su za gospodarenje komunalnim
otpadom i građevinskim materijalom.
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.Ambarine bb, Gradište,
zastupano po prokuristu Branku Strunje.
Skupljanje i odvoz komunalnog otpada od domaćinstava i pravnih
osoba provodi se dvaput tjedno i to jedanput tjedno za naselje Rokovci, a
jedanput tjedno za naselje Andrijaševci.
Odvoz komunalnog otpada odnosno kontejnera s komunalnim otpadom
s groblja u Rokovcima i groblja u Andrijaševcima obavlja se po pozivu nakon
popunjavanja kontejnera. Odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada
odvozi se dva puta godišnje sukladno ugovoru o koncesiji. Obvezu je
koncesionar izvršio u cijelosti.
Pripremljeno je šest lokacija za odvojeno prikupljanje komunalnog
otpada ( tri u Rokovcima i tri u Andrijaševcima). Kupljeni su kontejneri za koje
je financijska sredstva od 60 % osigurao Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost a 40 % Općina Andrijaševci. Isti će biti postavljeni na

pripremljene lokacije i spremni za korištenju čim se izgradi reciklažno
dvorište.
Navedeni koncesionar sav sakupljeni komunalni otpad odvozi na
odlagalište otpada pod nazivom „Petrovačka dola“ u Vukovaru.
U zimskom periodu za vrijeme „svinjokolja“ Općina je ugovorila s
„Agroproteinkom“ d.d. Sesvetski Kraljevac prikupljanje nusproizvoda
životinjskog podrijetla od svinjokolja u poseban kontejner za prikupljanje
takve vrste otpada koji je redovito bilo pod nadzorom i nakon punjenja se isti
redovito odvozio u preradu.
Planira se daljnja edukacija stanovništva Općine o odvojenom
prikupljanju otpada.
3. GOSPODARENJE GRAĐEVINSKIM OTPADOM I RECIKLAŽNO DVORIŠTE
Općinsko vijeće Općine Andrijaševci donijelo je Odluku o zajedničkom
obavljanju poslova zbrinjavanja i odvojenog prikupljanja otpada između Grada
Otok, Općine Andrijaševci, Općine Babina Greda i Općine Privlaka.
Zajedničko organiziranje obavljanja poslova zbrinjavanja i odvojenog
prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i
tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada odnosno drugih vrsta
otpada, vršit će se u reciklažnom dvorištu, a lokaciju će odrediti Grad Otok
sukladno svom Prostornom planu uređenja.
Nastavno, sklopljen je 10. lipnja 2014. godine Sporazum o zajedničkom
zbrinjavanja i odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira,
metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.
Na temelju potpisanog Sporazuma, nositelj Grad Otok će za izradu projektne
dokumentacije i izgradnju reciklažnog dvorišta zatražiti financijsku pomoć
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Sve financijske obveze koje budu proizašle iz potpisanog sporazuma,
potpisnici Sporazuma će snositi razmjerno broju stanovnika svakog od njih.
Izgradnjom reciklažnog dvorišta doprinijet će se uspostavi cjelovitog
sustava gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske.
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Na području Općine Andrijaševci nema aktivnog legalnog odlagališta
komunalnog otpada.
5. POPIS OTPADOM ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA I NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA
OTPADA
Divlja odlagališta su mjesta na kojima neodgovorne pravne i fizičke
osobe odlažu svoj otpad bez propisanih i izdanih dozvola. Sukladno
Prostornom planu uređenja Općine Andrijaševci
na području Općine
Andrijaševci postojala su dva neuređena („divlja“) odlagališta i to jedno
jugoistočno od naselja Rokovci (oranica Topolovica, k.č.br. 793 u k.o.
Rokovci) i drugo u jugozapadnom dijelu Općine (oranica Bok, k.č.br. 48 u k.o.
Rokovci).
Odlagalište koje se nalazilo jugoistočno od naselja Rokovci – oranica

Topolovica, k.č.br. 793 k.o. Rokovci je sanirano te je Programom raspolaganja
državnim poljoprivrednim zemljištem na području Općine Andrijaševci
predviđena za zakup i obrađuje se kao poljoprivredno zemljište.
Drugo divlje odlagalište obuhvaća dijelove k.č.br. 48 u k.o. Rokovci,
na kojoj i danas postoje ostaci raznog otpada koji su odlagale neodgovorne
osobe. Navedena katastarska čestica je u vlasništvu Republike Hrvatske i
Uvjerenjem Hrvatskih šuma d.o.o. Uprave šuma Vinkovci, ista se nalazi u
šumskogospodarskim planovima kojima gospodare Hrvatske šume d.o.o.,
Uprava šuma Podružnica Vinkovci. U naravi gotovo je cijela obrasla žbunjem i
višegodišnjim raslinjem a dobar dio zemljišta je pod slojevima spomenutog
odlaganog otpada.
6. ODVODNJA OTPADNIH VODA I UREĐENJE VODOTOKA I VODA
Općina Andrijaševci je tijekom 2014. godine unatoč teškoj financijskoj
situaciji uspjela vratiti nastali dug s osnova započete izgradnje javnog
odvodnog sustava (kanalizacija). Nakon što dopuste financijske mogućnosti,
cilj je nastaviti daljnju izgradnju sustava javne odvodnje te u bližoj budućnosti
priključiti sva domaćinstva, ustanove i pravne osobe na sustav javne odvodnje
kako bi se doprinijelo kvalitetnijem življenju, zdravlju ljudi i zaštiti čovjekova
okoliša.
Što se tiče uređenja vodotoka i voda, nastoji se redovito održavati obala
rijeke Bosut. Komunalni djelatnici redovito skupljaju materijale koji
onečišćuju rijeku i okoliš.
Tijekom 2014. godine Općina Andrijaševci poduzimala je 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.
7. CILJEVI U 2015. GODINI
Obzirom na ograničena financijska sredstva kojima Općina Andrijaševci
raspolaže, očito je da su ista nedostatna da bi se ubrzo uspostavio sustav javne
odvodnje otpadnih voda, no istovremeno se radilo na podizanju ekološke svijesti
stanovništva putem obavijesti i upozoravanja da redovito prazne svoje septičkesabirne jame kako ne bi dolazilo do istjecanja tekućine u vodotoke i na javne površine.
Cilj nam je u skorom vremenskom razdoblju ispuniti zadane obveze vezane uz
uspostavu što kvalitetnijeg sustava gospodarenja otpadom, izgradi reciklažnog
dvorištea (sukladno Sporazumu između Grada Otoka, Općine Andrijaševci, Općine
Babina Greda i Općine Privlaka), postaviti na izgrađene lokacije kontejnere za
zbrinjavanje i odvojeno prikupljanje komunalnog otpada i pokušati iznaći mogućnost
financiranja nadležnih ministarstava i fondova EU za nastavak izgradnje sustava javne
odvodnje uz redovito održavanje protočnosti odvodnih kanala posebice u naseljima,
sukladno financijskim mogućnostima Općine Andrijaaševci.
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