
Cilj projekta je potpora zaštiti okoliša u Hrvatskoj, a po-
sebno razvoju sustava gospodarenja otpadom, na način 
da se unaprijedi izvješćivanje o gospodarenju otpadom te 
ojačaju kapaciteti Agencije za zaštitu okoliša.

Agencija za zaštitu okoliša odgovorna je za koordinaciju 
izvješćivanja i izvješćivanje o provedbi EU pravne steče-
vine. To uključuje ispunjavanje niza izvještajnih obveza 
prema različitim tijelima Europske unije na način, u obliku 
i poštujući rokove koji su propisani direktivama, uredbama 
i ostalim propisima EU koji reguliraju područje gospodare-
nja otpadom.

Twinning partneri su Agencija za zaštitu okoliša i Austrij-
ska agencija za okoliš (Umweltbundesamt)

Ostali dionici projekta su Ministarstvo zaštite okoliša i pri-
rode, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 
Državni zavod za statistiku i dr.

Trajanje i financiranje projekta 
Povedba projekta započela je 6. svibnja 2013. godine i 
traje 6 mjeseci. Projekt koji je vrijednosti 160.000 EUR fi-
nancira Europska unija iz sredstava IPA 2009 programa 
(90%) i Republika Hrvatska (10%).

Projekt će doprinijeti razvoju sustava prikupljanja podata-
ka, usklađivanju prema odredbama i zahtjevima budućih 
izvještajnih obveza, posebno u području posebnih kate-
gorija otpada kao što su ambalažni otpad, otpadna vozila 
te električni i elektronički otpad. Projektom će se ostvariti i 
unaprjeđenje postojećeg modela osiguravanja informacija 
o gospodarenju otpadom različitim dionicima.

 ¾ Rezultat 1: izrađene preporuke za unaprjeđenje po-
stojećih tokova podataka i formata podataka sa svr-
hom usklađivanja s EU zahtjevima za potrebe izvje-
šćivanja o otpadu.

 ¾ Rezultat 2.: provedena obuka djelatnika Agencije za 
zaštitu okoliša i drugih nadležnih tijela uključenih u iz-
vješćivanje prema propisima EU.

 ¾ Rezultat 3.: izrađena analiza i preporuke za unapre-
đenje postojećeg modela osiguravanja informacija ci-
ljanim dionicima.

 ¾ Rezultat 4.: Preporuke za unapređenje internetskih 
stranica, priprema i distribucija e-brošura s informa-
cijama pripremljenima sukladno izvještajnim obveza-
ma.

 ¾ izrada cjelovitog pregleda izvještajnih obveza su-
kladno EU pravnoj stečevini u području gospodare-
nja otpadom,

 ¾ analiza odredbi hrvatskih propisa relevantnih za iz-
vješćivanje te ocjena usklađenosti i potpunosti po-
dataka za potrebe izvješćivanja, s posebnim nagla-
skom na obveze izvješćivanja za ambalažni otpad, 
otpadna vozila te električni i elektronički otpad,

 ¾ priprema preporuka za unaprjeđenje tokova i forma-
ta podataka te ostalih potreba za ispunjenje izvje-
štajnih obveza,

 ¾ analiza potreba, izrada programa i provedba obu-
ke djelatnika Agencije za zaštitu okoliša i ostalih 
nadležnih institucija. Obuka će obuhvatiti praktične 
vježbe ispunjavanje upitnika o provedbi direktiva, 
pripremu podataka, pripremu izvješća o kvaliteti po-
dataka i prijavu podataka, s posebnim naglaskom 
na obveze izvješćivanja o ambalažnom otpadu, ot-
padnim vozilima te električni i elektronički otpad,

 ¾ analiza i preporuke za unaprjeđenje postojećeg mo-
dela osiguravanja informacija ciljanim dionicima,

 ¾ analiza i preporuke za unaprjeđenje internetskih 
stranica Agencije te priprema i distribucija e-brošura 
koje će sadržavati informacije pripremljene prema 
izvještajnim obvezama.
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Za više informacija:

IPA program Europske unije za HrvatskuInstrument pretpristupne pomoći (IPA) pruža pomoć 
unutar okvira Europskog Partnerstva za potencijalne 
zemlje kandidatkinje i Pristupnog partnerstva zemalja 
kandidatkinja.

Osnovni cilj twinning projekata je pomoći zemljama 
korisnicama u razvoju moderne i učinkovite admin-
istracije, fokusirajući se pritom na strukturu, ljudske 
resurse i upravljačke vještine nužne za usklađivanje 
domaćeg zakonodavstva s pravnom stečevinom 
EU-a (acquis). 

Europsku uniju čini 27 zemalja članica koje su 
odlučile postupno povezivati svoja znanja, resurse i 
sudbine. Zajednički su, tijekom razdoblja proširenja 
u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, 
demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pritom 
kulturalnu raznolikost, toleranciju i osobne slo-
bode. Europska unija posvećena je dijeljenju svojih 
postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodi-
ma izvan svojih granica.

Europska komisija izvršno je tijelo EU.

Agencija za zaštitu okoliša 
Trg Maršala Tita 8, 
HR- 10 000 Zagreb
Tel.: +385 1 4886 840
Fax: +385 1 4826 173
Email: info@azo.hr 
Web: www.azo.hr

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje pro-
grama i projekata EU
Ulica grada Vukovara 284
HR-10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 4591 245
Faks: +385 (0)1 4591 075
Email: info@safu.hr 
Web: www.safu.hr

Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj  
Trg žrtava fašizma 6
HR-10000 Zagreb
Tel: + (385) (0)1 4896 500
Fax: + (385) (0)1 4896 555
Email: delegation-croatia@ec.europa.eu
Web: www.delhrv.ec.europa.eu

Austrijska agencija za okoliš
Spittelauer Lände 5
A – 1090 Vienna, Austria
Tel:  +43 1 31304 3240
Fax: + 43 1 31304 5958
Email: office@umweltbundesamt.at 
Web: www.umweltbundesamt.at

Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske unije. 
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Austrijske 
agencije za okoliš i Agencije za zaštitu okoliša te se ni na 
koji način ne može smatrati da odražava gledišta Europske 
unije.
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