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4. Klub gradskih zastupnika Nezavisne liste Sandre Švaljek i Hrvatske socijalno -

liberalne stranke 

Zagreb, 28. rujna 2017. 

PREDSJEDNIKU GRADSKE SKUPŠTINE 
GRADA ZAGREBA 

Na temelju članka 103. stavka 3. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba 
(Službeni glasnik Grada Zagreba 17 /09, 6/13, 7 /14, 24/16 - ispravak i 2/17), klubovi gradskih 
zastupnika podnose 

AMANDMAN 
na Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba 

U članku 15. Konačnog prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
donošenju Prostornog plana Grada Zagreba u odlomku kojim se mijenja točka 8.3. podtočka 
(1) stavak 1. riječi: "do završetka gradnje sukladno građevnoj dozvoli" zamjenjuju se 
riječima: "do 31. prosinca 2018. godine". 

Obrazloženje: 

Na 3. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba 28. rujna 2017. godine donesena je 
Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine. 

Istom je u točki 4.2.3. Odlaganje otpada definirano da je briga o odlaganju i sanaciji 
zagrebačkog odlagališta komunalnog otpada Prudinec u Jakuševcu i vođenje pogona 
Odlagališta povjerena je podružnici ZGOS. Na odlagalište Jakuševec se dnevno dopremi 
približno 971 tona neopasnog otpada, što godišnje čini masu od oko 350.000 tona. Od 
21.10.2013. godine na Odlagalište se odlaže samo neopasni otpad u količinama koje su znatno 
smanjene tako da se dnevno odloži oko 700 tona, što će na godišnjoj razni iznositi oko 
252.000 tone. Nakon ugradnje otpad se prekriva svakodnevno slojem zemljanog materijala u 
debljini od 1 O cm. Predviđeni rad Odlagališta je, temeljem Plana gospodarenja otpadom 
Grada Zagreba (usvojen u listopadu 2014.), do 31.12.2018. uz uvjet izmjene Prostornog plana 
Grada Zagreba. Površina koju će zauzeti odložen otpad, nakon zatvaranja odlagališta tj. nakon 
iskorištenja svih kapaciteta iznosit će oko 54 ha. Projektirana visina Odlagališta je 45 m. 



Održavanje svih povezanih podsustava obavlja se kontinuirano, u skladu s projektom i 
potrebama Odlagališta. 

Jednako tako Odlukom o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba 
predviđa se produljenje roka odlaganja otpada na odlagalištu Prudinec do 2018. godine, 
odnosno do roka utvrđenog zakonom kojim je regulirano održivo gospodarenje otpadom. 
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