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OPĆINSKA NAČELNICA 
 

KLASA:351-01/18-01/02 
URBROJ:238/11-03/1-18-1 
Jakovlje, 21. ožujka 2018.  
 
Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne novine broj 94/13 
i 73/17) i članka 47. Statuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 1/18), Općinska 
načelnica podnosi: 

 
 

IZVJEŠĆE 
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jakovlje za 2017. godinu 

1. UVOD 

Plan gospodarenja otpadom za Općinu Jakovlje izrađen od strane tvrtke Chromos poslovne usluge 
d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, prihvaćen je na 20. sjednici Općinskog vijeća Općine 
Jakovlje održanoj 17. ožujka 2009. godine, u skladu sa tada važećim Zakonom o otpadu. 

Plan je prihvatilo Općinsko Vijeće, a sukladno članku 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom, jednom godišnje (do 31. ožujka tekuće godine), općinski načelnik je u obvezi podnijeti 
Općinskom Vijeću i nadležnom tijelu područne (regionalne) samouprave izvješće o izvršenju Plana, a 
poglavito o provedbi utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih mjera. 

Budući da je 5. siječnja 2017. godine usvojen PGO RH za razdoblje 2017.-2022. (NN br. 3/17), Općina 
Jakovlje je dana 16. ožujka 2017. godine donijela Odluku o pokretanju postupka izrade Plana 
gospodarenja otpadom za Općinu Jakovlje za razdoblje 2017. – 2022. godine. 

Dana 2. svibnja 2017. godine potpisan je Ugovor o izradi Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 
2017. – 2022. godine između Općine Jakovlje i HIDROPLAN d.o.o. Nakon izrade Nacrta Plana 
gospodarenja otpadom Općine Jakovlje, pristupilo se pokretanju postupka  provedbe postupka ocjene o 
potrebi strateške procjene odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom 
Općine Jakovlje. U postupku ocjene o potrebi strateške procjene koja se provodi sukladno Uredbi o 
strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine broj 3/17) bili smo 
dužni ishoditi mišljenja nadležnih tijela, te zatražiti završno mišljenje o provedenom postupku ocjene o 
potrebi strateške procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom Općine Jakovlje na okoliš. U tijeku je 
postupak za donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Jakovlje za razdoblje 2017. – 2022. 
godine od strane predstavničkog tijela Općine Jakovlje.  

Prema obvezama i odgovornostima u gospodarenju otpadom koje proizlaze iz Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom država je odgovorna za gospodarenje opasnim otpadom i za spaljivanje otpada, 
županije i Grad Zagreb odgovorni su za gospodarenje svim vrstama otpada, osim za opasni otpad i 
spaljivanje, a gradovi i općine odgovorni su za gospodarenje komunalnim otpadom i građevinskim 
otpadom.  
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2. OPĆINA JAKOVLJE 

Na području Općine Jakovlje i prema popisu stanovništva iz 2011. godine živi 3939 stanovnika 

u 3 naselja: Jakovlje, Igrišće i Kraljev Vrh. Organiziranim skupljanjem i odvozom otpada iz 

domaćinstava od strane tvrtke Eko flor plus d.o.o. u 2017. godini bilo je obuhvaćeno 3939 stalnih 

stanovnika u 1174 stalnih domaćinstva, 122 kuća za odmor te 44 pravne osobe. 

3. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA 

Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji nastaje u domaćinstvima na području općine Jakovlje vrši 
tvrtka „Eko-flor plus“ d.o.o., Mokrice 180c, Oroslavje, u skladu s Odlukom o komunalnim djelatnostima 
koje se mogu obavljati na temelju koncesije. Skupljeni otpad odvozi se na više odlagališta otpada. 
Miješani komunalni otpad zbrinjava se na odlagalištu „Petrovačka Dola“ od Komunalca d.o.o. iz 
Vukovara, odlagalištu „Doroslav“ od KG Park iz Donjeg Miholjca, odlagalištu „Johovača“ od Komunalca 
d.o.o. iz Garešnice, odlagalištu „Gorjak“ od Krakom-a d.o.o. iz Krapine te u CIOS_MBO pogonu u 
Varaždinu. 

Glomazni otpad zbrinjava se na deponiju „Petrovačka Dola“ od Komunalca d.o.o. iz Vukovara te na 
odlagalištu „Doroslav“ od KG Park iz Donjeg Miholjca.  

Korisnici usluge odvoza i odlaganja otpada odlažu ga na različite načine. Miješani komunalni i neopasni 
proizvodni otpad se na mjestu nastanka skuplja i iznosi u namjenskim posudama (kontejnerima) 
različitih volumena i to: 

- Posude 120 l , 1117 komada; 
- Posude 240 l , 47 komada; 
- Kontejneri 1100 l,10 komada, 
- Press - Kontejner 20 m3, 1 komad (groblje). 

Odvoz komunalnog otpada iz domaćinstava i privrede obavlja se jednom tjedno, a selekcioniranog 
otpada (plastika i papir) od svibnja 2014. godine jednom mjesečno, dok se sa „zelenih otoka“ odvozi 
prema potrebi. 

Općina Jakovlje je zajedno sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavila  komunalnu 
opremu za odvojeno prikupljanje otpada, i to 3 kontejnera za staklo zapremine 1100 l i 4 kante od 240 l 
za metal, koncesionar „Eko-flor plus“ d.o.o. podijelio je vreće za papir i plastiku svim korisnicima usluge 
na cijelom području općine, a poduzeće „Z.I.T.O“ d.o.o., Mirkovec 66, Sveti Križ Začretje postavilo je 3 
kontejnera za prikupljanje tekstila i obuće. Kod groblja u Kraljevom Vrhu već desetak godina postavljen 
je press-kontejner za prikupljanje otpada sa groblja, koji se prazni prema potrebi. 

Glomazni otpad na prostoru Općine Jakovlje skuplja se putem 4 kontejnera volumena 20 m³, dva puta 
godišnje, od kojih se dva postavljaju u naselju Jakovlje, jedan u naselju Kraljev Vrh i jedan u naselju 
Igrišće. Odvoz glomaznog otpada može se obavljati i po potrebi i pozivu. 

Na području naselja Jakovlje su postavljena tri zelena otoka, a na području naselja Igrišće i Kraljev Vrh 
po jedan zeleni otok, sa kontejnerima za odvojeno prikupljanje stakla, papira, metala, plastike i tekstila. 

Za osobe slabijeg imovinskog stanja koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu i pomoć za 
uzdržavanje od strane Centra za socijalnu skrb, Općina Jakovlje sufinancira odvoz otpada. Isto tako, 
dio staračkih domaćinstava i vikendaša plaća nižu cijenu odvoza otpada. 

U 2017. godini, prema podacima (tovarnim listovima), poduzeće „Eko-flor plus“ d.o.o. je na području 
općine Jakovlje prikupilo 662,32 tona miješanog komunalnog otpada (u 2016. godini 715,71 tona)  i 
63,60 tona glomaznog otpada (u 2016. godini 56,48 tona), što znači da se smanjiva količina miješanog 
otpada, a povećava se količina glomaznog otpada. Isto tako, prikupljeno je 17,81 t ambalaže od papira i 
kartona, 32,114 t ambalaže od plastike, a sa „zelenih otoka“ prikupljeno je 1,14 t staklene ambalaže i 
1,50 t papira i kartona. 
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Poduzeće „Z.I.T.O.“ d.o.o. Mirkovec je tijekom 2017. godine na području Općine Jakovlje prikupilo 1,82 
t tekstila i obuće. 

4. MJERE ZA UKLJUČIVANJE SVIH DOMAĆINSTAVA U SUSTAV ORGANIZIRANOG ODVOZA 
KOMUNALNOG OTPADA 

Općina Jakovlje je donijela Odluku o komunalnom redu, kojom je određena obveza  korištenja 
komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada. 

 

5. MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR NAD ODLAGALIŠTIMA KOMUNALNOG OTPADA 

Na području Općine Jakovlje nema aktivnog legalnog odlagališta komunalnog otpada. Sanirano bivše 
odlagalište u Kraljevom Vrhu redovito se kontrolira, kako od strane općine tako i jednom godišnje od 
strane inspekcije Ministarstva zaštite okoliša i prirode.   

 

6. POPIS OTPADOM ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA I NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA OTPADA 

Divlja odlagališta su mjesta na koja neodgovorne pravne i fizičke osobe odlažu svoj otpad bez ikakvih 
dozvola. Takva se odlagališta, sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske moraju 
odmah sanirati i zatvoriti kako bi se smanjio štetan utjecaj na okoliš, prvenstveno na podzemne vode. 

Na području Općine Jakovlje povremeno se pojavljuju  divlja odlagališta otpada, uglavnom uz značajnije 
prometnice (D-1 /Zagorska magistrala/, te ŽUC 2220 /Risovo polje i Jamno/), gdje se uglavnom odlaže 
građevinski otpad, ili izbacuju vrećice sa miješanim komunalnim otpadom. 

 

7. REDOSLIJED AKTIVNOSTI SANACIJE NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA, OTPADOM 
ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA I OSTALIH AKTIVNOSTI 

U članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom propisana je obveza za sve jedinice lokalne 
samouprave koje imaju više od 1500 stanovnika izgradnja najmanje 1 reciklažnog dvorišta, i još 1 na 
svakih 25.000 stanovnika, tako da općina Jakovlje mora izgraditi jedno reciklažno dvorište. U važećem 
Prostornom planu uređenja Općine Jakovlje određena je lokacija reciklažnog dvorišta na dijelu 
saniranog odlagališta otpada u naselju Kraljev Vrh. Po dobivenoj građevinskoj dozvoli za izgradnju 
reciklažnog dvorišta Općina Jakovlje prijavila je Projektni prijedlog izgradnja reciklažnog dvorišta 
„Kraljev Vrh“ u Općini Jakovlje 4. listopada 2017. godine na natječaj otvoren od strane Ministarstva 
zaštite okoliša i energetike. Temeljem Odluke o financiranju od 1. prosinca 2017. godine Općini Jakovlje 
odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 2.218.121,47 kuna za izgradnju reciklažnog dvorišta u 
naselju Kraljev Vrh, što predstavlja 85% od ukupne investicije. U samom reciklažnom dvorištu bi se 
postavila oprema za prikupljanje opasnog otpada, građevinskog otpada, papira, metala, plastike, 
tekstila i ulja. 

Općina Jakovlje aktivno sudjeluje u iznalaženju  modela suvremenog  gospodarenja otpadom, koje teži 
da obrada otpada bude bez ostatka i na mjestima na kojima je moguće organizirati ekonomiju otpada 
bez negativnih utjecaja na okoliš.  

           Općinska načelnica 
               Sanja Borovec 
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