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Temeljem čl. 11. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13) i članka 27. Statuta 
Općine Žakanje ("Službeni glasnik Općine Žakanje", 03/09 i 01/13)  Općinski načelnik podnio je, a 
Općinsko vijeće Općine Žakanje na 6. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2018. godine usvojilo je  

IZVJEŠĆE 
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom

Općine Žakanje u 2017. godini 

1. Analiza postojećeg stanja 

Plan gospodarenja otpadom Općine Žakanje za razdoblje 2017.- 2023. godine, koji je usklađen s 
Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, usvojen je 14. prosinca 2017. godine.

Temeljem Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine, 50/2017) započeta je 
priprema Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradiovg otpada na području općine Žakanje, a njezino usvajanje očekuje se početkom 2018. 
godine, budući da je rok za usklađivanje s Uredbom 01. veljače 2018. godine. 

Odvozom otpada obuhvaćena su 604 domaćinstva, a to je  1.889 stanovnika. 
Komunalni otpad sa cjelokupnog područja Općine Žakanje odvozi se na odlagalište otpada Ilovac 

smještenom na području Grada Karlovca. 
Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada sa cjelokupnog područja Općine Žakanje vršilo je 

komunalno poduzeće „Komunalno Ozalj d.o.o.»“ iz Ozlja u 40%-tnom vlasništvu Općine Žakanje. Odvoz 
miješanog komunalnog otpada odvija se dva puta mjesečno specijalnim vozilom (smećarom) u svim 
naseljima koja obuhvaća Općina Žakanje. 

Odvoz papira, plastike i stakla putem zelenog otoka vrši se dva puta mjesečno sa lokacija koje 
pokrivaju sva naselja Općine Žakanje.  

Glomazni otpad odvozi se dva puta godišnje po pozivu, putem kontejnera 5 ili 7 m³ postavljenih
na lokacije koje će odrediti Općina Žakanje u dogovoru s Azelijom eko d.o.o.. 

Na području općine Žakanje nedovoljno je razvijena svijest o razvrstavanju i recikliranju otpada, 
te se vrlo male količine otpada odvojeno prikupljaju. 

U narednom periodu potrebno je kontinuirano provoditi edukativno-informativne aktivnosti o
učinkovitom gospodarenju otpadom. 

2. Uspostava sustava odvojenog prikupljanja otpada

Tijekom 2017. godine Općina Žakanje nije investirala u nabavu opreme za odvojeno prikupljanje 
otpada.

Od 2007. do 2010. godine na području općine Žakanje na slijedećim lokacijama postavljeni su 
zeleni otoci za odvojeno prikupljanje otpada a lokacije su iste i u 2017. godini i to:



R.B. MJESNI ODBOR NASELJE LOKACIJA

Brihovo - Kohanjac Brihovo Kod mljekare 4+1

Kohanjac Dom DVD ONS

Bubnjarci Bubnjarci Kod mrtvačnice 5

Bukovac Bukovac Donji Kod mljekare ONS

Bukovac gornji

Jurovo - Mišinci Jurovo Na ulazu u selo ONS

Mišinci Kod mljekare ONS

Jurovski Brod Bubnjarački Brod Doris ONS

Jurovski Brod Parkiralište kod DVD 5

Kod Beti uz cestu ONS

Paka Ertić

Jadrići Odvojak za Stankovce ONS

Mala Paka 5

Mošanci Dom DVD 4+1

Sračak 4+1

Stankovci

Velika Paka Dom DVD 4+1

Pravutina Pravutina Dom DVD 5

Gornja Pravutina 5*240

Zaluka Lipnička Zaluka Lipnička Odvojak prema Kupi ONS

Dom DVD 5

Žakanje Breznik

Jugovac

Žakanje Centar 5

Žakanje Kod groblja 4+1

Žakanjska sela Kod Lovačkog doma ONS

UKUPNO 9 12

Legenda:
ONS (staklo, plastika, papir, limenke i komunalni otpad) zapremina: 1100 litara
4 +1 ( 4 * 1100 litara + 1 * 240 litara)
5 ( 5 * 1100 litara)

U 2017- toj godini sa područja općine Žakanje, odvezeno je i deponirano 327,36 t otpada. 
Prama vrstama i kategorizaciji otpada, te ključnim brojevima,  odvezene su slijedeće vrste 

otpada:

 miješani komunalni otpad 315,50 t

 20 03 07 glomazni otpad 11,86 t

3. Uređenje, sanacija i zatvaranje „divljih“ odlagališta otpada 

Tijekom 2017. godine nije primijećeno nastajanje divljih odlagališta otpada, već se putem dojave 
mještana, a preko komunalnog redarstva rješavaju pojedinačni slučajevi. Nakon sanacije divljih 
odlagališta od 2007. do  2010. godine nije uočeno nastajanje novih divljih odlagališta. 

U razdoblju od 2007. do 2010. godine sanirana su tri divlja odlagališta kako slijedi:

Naziv sanirane lokacije
(prema veličini /količini 

otpada)

MO Jurovo
Mišinci

MO Pravutina MO Zaluka

Utrošena sredstva (kn) 80.311,73 74.834,39 64.875,65

Izvor sredstava EU fond, Općina 
Žakanje

EU fond, Općina 
Žakanje

EU fond, Općina 
Žakanje



Tijekom 2011. godine sanirano je  divlje odlagalište u blizini raskršća u Mošancima (skretanje za 
Mošance).

4. Izgradnja reciklažnog dvorišta

Izgradnja reciklažnog dvorišta planirana je u Poslovnoj zoni u Žakanju za što je u 2016. godini
izrađena projektna dokumentacija (Izradu je sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost), te je ishođena građevinska dozvola.  

U 2017. godini prijavljen je projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Žakanju“ na Javni poziv
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a početkom 2018. godine odobreno je njegovo 
sufinanciranje u iznosu od 1.600.000 kuna. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.500.000 kuna.

5. Zaključak 
Glavni cilj Plana gospodarenja otpadom je uspostavljanje cjelovitog sustava gospodarenja

otpadom, koji obuhvaća: Provedbu mjera odvojenog sakupljanja otpada, Edukaciju i jačanje svijesti 
građana, Mjere praćenja stanja okoliša (monitoring) uz izgradnju reciklažnog dvorišta, Integriranje 
sustava gospodarenja otpadom Općine Žakanje u sustav CGO (centra gospodarenja otpadom). 

Sustav gospodarenja komunalnim otpadom na području Općine Žakanje nastoji slijediti ekološka 
načela i kriterije kojima se pokušava postići najviši stupanj odvojenog prikupljanja i recikliranja pojedinih 
komponenti komunalnog otpada čime se ostvaruju višestruko korisni učinci: materijalno iskorištavanje 
otpadnih tvari recikliranjem – papir, plastika, biorazgradive tvari, staklo i ostalo, odvajanje opasnih tvari
iz komunalnog otpada ostvarujući pritom bitno smanjenje nepovoljnih svojstava ostatnog otpada, 
smanjenje volumena i mase ostatnog otpada kojeg treba zbrinuti u okviru centra za gospodarenje
otpadom

Novim sustavom gospodarenja otpadom nastoji se osigurati što intenzivniji tok otpada kroz
sustav odvojenog prikupljanja, obrade i plasmana pojedinih sekundarnih sirovina. Time se u prvom redu
smanjuje količina miješanog otpada, odnosno smeća koji u komunalnom sustavu nastaje, a time i 
posljedična kumulativna negativna vrijednost. S druge strane, intenziviranje odvojenog prikupljanja 
stvara i određenu pozitivnu vrijednost koja proizlazi iz prodaje sekundarnih sirovina. 

6. Ovo Izvješće o Izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Žakanje za razdoblje 2017.-2023. 
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Žakanje“. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Zlatko Bućan 


