OTPAD
Otpadna vozila

što su antifriz, ulja i tekućine za kočnice ta vozila mogu
uzrokovati onečišćenje okoliša. Količina otpadnih vozila u
stalnome je porastu te je potrebno osigurati odgovarajuće
gospodarenje ovom vrstom otpada, pri čemu se ističe da
su sastavni materijali – metali, plastika, staklo i guma, pogodni za oporabu.

sti sakupljanja otpadnih vozila, a dvije tvrtke koncesiju za
obradu i oporabu. U 2007. godini koncesionari su prijavili
7 915 t sakupljenih i 2 787 t obrađenih (oporabljenih) otpadnih vozila, dok je u godini prije uvođenja Pravilnika1 u
Katastar emisija u okoliš bilo prijavljeno 9 205 t sakupljene
količine, te 4 332 t obrađene količine otpadnih vozila.
Broj otpadnih vozila u razdoblju od 1997. do 2006. godine

Trend i trenutačno stanje
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Porast životnoga standarda građana prati rast proizvodnje i uvoza vozila. U 1997. godini zabilježen je broj od 21
automobila na 100 stanovnika, dok je u 2007. taj broj porastao na 32. U 2007. godini ukupno je registrirano 1 435
781 vozila, od čega je uvezeno 79 133 vozila ukupne težine
140 500 t. Prosječna je starost osobnih vozila u Republici
Hrvatskoj 10 godina. U razdoblju od 1997. do 2006. godine
broj otpadnih vozila porastao je za deset puta te je u 2006.
iznosio 84 420 komada. Sredinom 2007. novim Pravilnikom1
uveden je sustav gospodarenja otpadnim vozilima prema
kojemu je 16 tvrtki dobilo koncesiju za obavljanje djelatno-
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Izvor: AZO i DZS

tpadna su vozila ona koja zbog oštećenja, dotrajaloO
sti ili drugih uzroka posjednik odbacuje, namjerava
ili mora odbaciti. Zbog prisutnosti opasnih sastojaka kao
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