
                          
  R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

 KRAPI NSKO- ZAGORS KA ŽUPANI JA 

               OPĆI NA ĐURMANEC 

                 OPĆI NSKO VI JEĆE 

 

KLASA: 351- 01/ 16-01/ 02 

URBROJ: 2140/ 02-01-16- 2 

Đur manec, 17. ožuj ka 2016.  

 

 

 Na t e melj u čl anka 20. Zakona o održi vom gospodarenj u ot pado m,  („Narodne novi ne“ broj 94/13) i članka 15. St at ut a Opći ne 

Đur manec ("Sl užbeni glasni k Krapi nsko-zagorske županije" broj 8/ 13 i 6/ 14.), Opći nsko vijeće Opći ne Đur manec je na svoj oj 15. sjedni ci 

održanoj dana 17. ožuj ka 2016. godi ne donijel o sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K 

 

I.  

 

  Pri hvaća se i pri ma na znanj e Izvješće o izvršenju Pl ana gospodarenj a otpado m Opći ne Đur manec za 2015. godi nu, u tekst u koji se 

prilaže ovom zaklj učku i či ni njegov sastavni di o.  

II. 

 

 Ovaj zaklj učak i izvj ešće će se objaviti u „Sl užbeno m gl asni ku Krapi nsko-zagorske županije“ te proslijediti nadl ežni m tijeli ma KZŽ.  

 

                                                                                     PREDSJ EDNI K OPĆI NSKOG VIJ EĆA   

                                                                                  OPĆI NE ĐURMANEC                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                   Ivica Peli n 

 

 



 

 

                             
  R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

 KRAPI NSKO- ZAGORS KA ŽUPANI JA 

               OPĆI NA ĐURMANEC 

              OPĆI NSKI NAČELNI K 

 

KLASA: 351- 01/ 16-01/ 02 

URBROJ: 2140/ 02-01-16- 1 

Đur manec, 3. ožuj ka 2016.  

                  

- OPĆI NSKO VIJEĆE 

OPĆI NE ĐURMANEC 

- n/ p predsjedni ka Vijeća 

 

 

 Na te melj u članka 20. Zakona o održi vom gospodarenj u ot padom,  ( N. N. br. 94/ 13) i članka 47. St atut a Opći ne Đur manec („Sl užbeni 

gl asni k Krapi nsko-zagorske županije“ broj 8/ 13 i 6/ 14), podnosi m Izvješće o izvršenj u Pl ana gospodarenj a ot pado m Opći ne Đur manec za 2015. 

godi nu, na raz matranje i pri hvaćanj e.  

 

 

      S pošt ovanj e m  

 

 

                                                                            

                                                                                                               N A Č E L N I K:  

                                                                                                              Da mi r Bel oševi ć, di pl. oec.  

 

 



 

 

I ZVJEŠĆE 

o izvršenj u Pl ana gospodarenj a ot pado m Opći ne Đur manec za 2015. godi nu 

1. UVOD 

 Pl an gospodarenj a ot pado m za Opći nu Đur manec za razdoblje 2008. -2015. godi ne usvoj en je dana 6. st udenoga 2008. godi ne, a koji je 

izrađen sukl adno odredba ma tadašnjeg Zakona o ot padu.  

Pl an je pri hvatil o Opći nsko vijeće, a sukl adno isto m i članku 20., stavku 1. Zakona o održi vom gospodarenj u ot pado m,  („Nar odne novi ne“ br. 

94/ 13) do 31. ožuj ka tekuće godi ne opći nski načelni k je u obvezi podnijeti Opći nskom vijeću izvj ešće o izvršenj u Plana, a pogl avit o o provedbi 

ut vrđeni h obveza i uči nkovit osti poduzeti h mj era. 

Izvješće pot vrđeno na Vi jeću se objavlj uj e u Sl užbeno m gl asni ku KZŽ i dost avlja nadl ežni m tijelima KZŽ.  

Pre ma obveza ma i odgovor nosti ma u gospodarenj u ot pado m koj e proi zlaze iz Zakona o ot padu država je odgovor na za gospodarenj e opasni m 

ot pado m i za spalji vanje ot pada, županije i Grad Zagreb odgovor ni su za gospodarenj e svi m vrsta ma ot pada, osi m za opasni otpad i spalji vanj e, a 

gradovi i opći ne odgovorni su za gospodarenje ko munal ni m ot pado m i građevi nski m ot pado m. 

2. OPĆI NA ĐURMANEC 

Na podr učj u Opći ne Đur manec pre ma posljednje m popisu stanovništ va iz 2011. godi ne ži vi 4. 250 stanovni ka u 13 naselja te je na taj nači n 

prilagođeno i organi zirano gospodarenj e ot pado m.  

3. MJERE ODVOJ ENOG PRI KUPLJ ANJ A KOMUNALNOG OTPADA 

Or gani zirano skupljanj e i odvoz ot pada koji nastaj e u domaći nst vi ma na područj u opći ne Đur manec vrši komunal no poduzeće „KRAKOM“ 

d. o. o. Krapi na. Tako skupljeni ot pad odvozi se na odl agalište ot pada pod nazi vom „ GORJ AK“, a korisni ci usl uge odvoza i odl aganj a ot pada 

odl ažu ga na različite nači ne: po domaći nst vi ma su podijeljene „zel ene“ posude 120 l i 240 l  kao i kod manji h pravni h osoba, po poj edi ni m 

lokacija ma posude od 1100 l za pri kupljanj e komunal nog ot pada, a također svako domaći nst vo i ma „plavu“ kant u za odvaj anj e ot pada-za papir, 

pl asti ku i kart on, (posude postavljene u 1055 domaći nst ava). 

Odvoz komunal nog ot pada od domaći nst ava i pravni h osoba provodi se jedanput tjedno, a veli ki kont ej neri sa groblja po pozivu.  



 

Skupljanj e izdvoj enog otpada provodi se dok kontej neri ne budu popunj eni, a tada se prazne i ponovo koriste.  

Odvoz gl omaznog ot pada iz domaći nstava pr ovodi se dva put a godišnj e na nači n da su kont ej neri po nekoli ko dan post avljeni po naselji ma, u 

koj e građani iznose gl omazni ot pad te se pre ma posebno m rasporedu ot pad odvozi ka mi oni ma.  

Opći na Đur manec je dosad post avila 9 kompl et a zel eni h ot oka sa 4 kont ejnera za odvoj eno pri kupljanj e ot pada, či me su zadovoljeni post avljeni 

para metri iz Pl ana gospodarenj a ot pado m.  

U 2015. godi ni na područj u opći ne Đur manec prikupljeno je 442, 8 t ona ko munal nog ot pada, (od toga 115, 4 t ona komunalnog ot pada sa mo sa 

Mj esnog groblja), 165, 7 tona gl omaznog ot pada, 35 t ona papira, 0, 7 t ona PET a mbal aže, 1, 9 t ona met ala, dok za stakl o ne mamo podat aka.  

Opći na Đur manec je u 2015. godi ni zajedno sa Gr ado m Krapi na i okol ni m opći na ma nastavila s radnj a ma na zajedni čkoj realizaciji proj ekt a 

izgradnj e i opre manj a zaj edni čkog reci kl ažnog dvorišta, koj e bi se nal azil o na područj u Grada Kr api ne,  a proj ekt se realizira u suradnji sa 

Fondo m za zaštit u okoliša, či me je Opći na zadovoljila zakonske pret post avke vezano za rješavanj e te probl e mati ke. 

4. MJERE ZA UKLJ UČI VANJ E SVI H DOMAĆI NSTAVA U SUSTAV ORGANI ZI RANOG ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA 

Opći na Đur manec je donijela Odl uku o obveznom korištenj u komunal ne usl uge održavanj a čist oće u dijel u koji se odnosi na skupljanj e i odvoz 

ko munal nog ot pada j oš 2007. godi ne, koja je dosad nekoli ko put a mijenjana i ažurirana, („Sl užbeni glasni k KZŽ“ broj 10/07, 6/ 10 i 12/ 10), te 

ista predst avlja dobar temelj za provedbu predl oženi h mj era u Pl anu gospodarenj a ot pado m.  

5. MJERE ZA UPRAVLJ ANJ E I NADZOR NAD ODLAGALI ŠTI MA KOMUNALNOG OTPADA 

Na područj u Opći ne Đurmanec ne ma akti vnog legal nog odl agališta komunal nog ot pada, niti veći h di vlji h odl agališta, s obzirom na sve naprijed 

navedene mj ere koje se poduzi maj u na terenu.  

6. POPI S OTPADOM ONEČI ŠĆENOG OKOLI ŠA I NEUREĐENI H ODLAGALI ŠTA OTPADA 

Di vlja odl agališta su mj esta na koj a neodgovor ne pravne i fizičke osobe odlažu svoj ot pad bez ikakvi h dozvol a. Takva odl agali šta  sukl adno 

Pl anu gospodarenj a ot pado m Republi ke Hr vatske moraj u se odmah sanirati i zat voriti, kako bi se smanji o štetan utjecaj na okoliš, prvenst veno na 

podze mne vode.  

Na područj u Opći ne Đurmanec nisu zabilježena divlja odlagališta ot pada.  



 

 

 

7. FI NACI RANJ E PROVEDBE PLANA GOSPODARENJ A OTPADOM U 2015.  

Rd.  

broj 

 

Nazi v progra ma - akti vnosti 

 

Pl an za 2015.  

 

Izvršenje 

progra ma 

% 

Izvršenje 

     

 

1.  

Izdaci za uređenj e reci klažnog dvorišta; 

- provođene su pri pre mne radnj e, nije bil o potrebe za sufi nanciranj e isti h 

 

30. 000, 00  

 

0, 00 

 

0 

 

    3. 

 

Sufi nanciranje progra ma sanacije odlagališta komunal nog ot pada " Gorj ak" 

 

 

37. 995, 74 

 

37. 995, 74 

 

100 % 

    4. Kont ej nerski odvoz s meća  

 

 

78. 000, 00 

 

77. 121, 25 

 

99 % 

8. OSTALO 

U naredno m razdoblj u planiraj u se dalj nj e radnj e na for miranj u zaj edni čkog reci kl ažnog dvorišta te dodat ne akti vnosti oko unapređenj a sust ava 

zaštite okoliša i nači na zbri nj avanj a ot pada.  

Napo mi nj e se kako je uspost avljen sust av zaprimanj a obavijesti oko određeni h radnji u pogl edu onečišćenj a okoliša ili odbaci vanj a ot pada, 

temelje m koj eg građani mogu prijaviti sve nezakonite radnj e koje pri mijete na terenu, bilo pis meni m put e m, mail om ili tel efono m Upravno m 

odj el u Opći ne Đur manec. 

 

                                         

                               

            

 


