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OPĆINA MARUŠEVEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
20.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,
broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 31. Statuta
Općine Maruševec (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 11/13, 22/13, 43/15 i 13/18), a u svezi
propisanih mjera ograničenja i zaštite Stožera civilne
zaštite RH (u daljnjem tekstu: Nacionalni stožer), a
koje se odnose na privremeno ograničenje rada ili obustave rada nekih djelatnosti, Općinsko vijeće Općine
Maruševec na svojoj 24. sjednici održanoj 24. travnja
2020. godine, donosi
ODLUKU
o mjerama potpore u vrijeme trajanja
ograničenja i zaštite izazvanih virusom
COVID-19
I.
Ovim mjerama Općina Maruševec nastoji ublažiti
negativne gospodarske posljedice na području Općine
Maruševec, koje je izazvala pandemija koronavirusa
COVID-19, te uvedenim mjerama nacionalnih tijela s
ciljem sprječavanja širenja virusa, a posebice prema
poslodavcima kojima je navedenim mjerama zabranjen rad ili otežano poslovanje, (u daljnjem tekstu:
Krizne mjere).
Krizne mjere bit će usmjerene prema poslodavcima
koji su zbog pandemije morali prekinuti rad ili im je
otežano poslovanje, a sve s ciljem očuvanja radnih
mjesta i nastavka rada gospodarstvenika s područja
Općine Maruševec.
II.
Ovom Odlukom propisuju se i mjere za ublažavanje
posljedica nastalih za građane Općine Maruševec, s

ciljem da građani koji su nastalom situacijom i uvedenim Kriznim mjerama došli u teškoće koje utječu na
njihov životni standard.
Mjere se posebno odnose na smještaj djece s područja Općine Maruševec u svim dječjim vrtićima za
koje Općina Maruševec sufinancira boravak u dječjem
vrtiću i provedbu programa produženog boravka u
osnovnoj školi.
III.
Ovom Odlukom obuhvaćene su sljedeće Krizne
mjere za pravne i fizičke osobe:
1. Oslobađanje poduzetnika od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko
zemljište koje služi za obavljanje poslovne
djelatnosti, i to:
-

poduzetnici kojima je privremeno obavljanje
djelatnosti zabranjeno Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske - u cijelosti;

-

ostali poduzetnici zbog otežanog poslovanja
- u visini od 50% utvrđene obveze plaćanja
komunalne naknade.

Ova oslobođenja se ne odnose na trgovine
mješovitom robom i poljoprivrednim repromaterijalom, koje za vrijeme Kriznih mjera posluju.
2. Za podmirene obveze za mjesec ožujak iz točke
III.1. neće se obavljati povrat sredstava, već
će se izvršiti prijeboj s budućim davanjima za
razdoblje nakon ukidanja mjera.
3. Općina Maruševec odgađa pokretanje svih
postupaka prisilne naplate za vrijeme važenja
Kriznih mjera od koje odgode će biti izuzete
mjere prisilne naplate za dugovanja kojima
prijeti zastara.
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4. Općina Maruševec izvršit će odgodu slanja
opomena za sve nepodmirene dospjele obveze fizičkih i pravnih osoba za vrijeme Kriznih
mjera.
Krizne mjere iz ove točke ne odnose se na naplatu naknade za uređenje voda, koja je u nadležnosti
Hrvatskih voda.
IV.
Ovom Odlukom obuhvaćene su sljedeće Krizne
mjere koje se odnose na predškolski i školski sustav:
1. Za roditelje - korisnike dječjih vrtića koji imaju
prebivalište na području Općine Maruševec
povećava se iznos sufinanciranja troškova
cjelodnevnog boravka djece u predškolskim
ustanovama s dosadašnjih 800,00 kuna po
djetetu na 1.200,00 kuna po djetetu. Također
i za korisnike usluga čuvanja, brige i skrbi
o djeci predškolske dobi koje pružaju osobe
registrirane za obavljanje djelatnosti dadilja,
Općina Maruševec povećava iznos sufinanciranja sa dosadašnjih 800,00 kuna na 1.200,00
kuna mjesečno po djetetu. Ova mjera odnosi
se na mjesece ožujak i travanj 2020. godine, te
ukoliko se Krizne mjere nastave, ova mjera se
produžuje i završava s mjesecom u kojem će
završiti Krizne mjere koje obuhvaćaju prestanak
rada dječjih vrtića.
2. Osnovnoj školi »Gustav Krklec« Maruševec
odobravaju se financijska sredstva potrebna
za isplatu plaća zaposlenicima u produženom
boravku Osnovne škole »Gustav Krklec« Maruševec i Područnim školama u Druškovcu i
Gredi, za vrijeme odvijanja nastave na daljinu
počevši od 16. ožujka 2020. godine, uslijed čega
se ne održava produženi boravak u školama, a
navedene djelatnice u ovom razdoblju pružaju
pomoć u radu učiteljicama razredne nastave
kojima je pomoć potrebna kao i učenicima koji se
teže snalaze u savladavanju nastavnih sadržaja
i kojima nastava na daljinu predstavlja dodatnu
poteškoću. Ova mjera završava sa završetkom
odvijanja nastave na daljinu.
V.
U cilju osiguranja provedbe mjera iz ove Odluke koje
će zahtijevati dodatna proračunska sredstva, Općina
Maruševec će Izmjenama i dopunama Proračuna za
2020. godinu prenamijeniti sredstva iz proračunskih
stavki koje se neće moći realizirati u periodu provedbe
kriznih mjera. Sve započete investicije i radovi koji su u
tijeku nastavit će se sukladno zaključenim ugovorima,
planiranim sredstvima i planovima nabave. Projekti koji
su planirani, a nisu započeti realizirat će se shodno
realizaciji prihoda Proračuna Općine Maruševec.
VI.
Krizne mjere utvrđene ovom Odlukom ugradit će
se u opće akte Općine Maruševec kojima su reguli-
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rane obveze plaćanja za poduzetnike i građane, a za
donošenje provedbenih akata u smislu dokazivanja
ispunjavanja uvjeta i potrebne dokumentacije, te načina
podnošenja zahtjeva ovlašćuje se općinski načelnik.
VII.
Mjere iz točke III. ove Odluke primjenjivat će se od
dana stupanja na snagu Odluke Stožera civilne zaštite
Republike Hrvatske o mjerama ograničenja rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja manifestacija od
19. ožujka 2020. godine, a trajat će do kraja mjeseca
s kojim završavaju Krizne mjere utvrđene navedenom
Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 421-01/20-01/01
URBROJ: 2186-017/20-01
Maruševec, 24. travnja 2020.
Predsjednik Općinskog vijeća
Marijan Fatiga, v.r.

21.
Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18,
110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Maruševec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj
11/13, 22/13, 43/15 i 13/18), Općinsko vijeće Općine
Maruševec na 24. sjednici održanoj 24. travnja 2020.
godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnoj naknadi
Članak 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 7/19) iza članka 12. dodaje
se novi članak 12.a koji glasi:
»Članak 12a
U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje
podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se
nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati,
a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu
veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava
gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, o čemu posebnu odluku donosi nadležni
ministar, Općinsko vijeće Općine Maruševec može u
cijelosti ili djelomično osloboditi obveznike plaćanja
komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko
zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti dok
traju te okolnosti.
Razdoblje za koje se sukladno prethodnom stavku
ovoga članka obveznici komunalne naknade osloba-
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đaju obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni
prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju
poslovne djelatnosti, te u kojoj visini, odlučuje posebnom odlukom Općinsko vijeće Općine Maruševec.
Odluka iz stavka 2. ovog članka primjenjuje se
neposredno na način i u postupku utvrđenim aktom
općinskog načelnika.«
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 363-03/20-01/04
URBROJ: 2186-017/20-01
Maruševec, 24. travnja 2020.
Predsjednik Općinskog vijeća
Marijan Fatiga, v.r.

22.
Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, broj 10/97,
107/07, 94/13 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine
Maruševec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 11/13, 22/13, 43/15 i 13/18), Općinsko vijeće Općine Maruševec na 24. sjednici održanoj 24. travnja
2020. godine, donosi
ODLUKU
o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje
predškolskog odgoja djece u dječjim vrtićima
i sufinanciranje usluge čuvanja, brige i skrbi o
djeci predškolske dobi koju pružaju obrti
za obavljanje djelatnosti dadilja
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za sufinanciranje
Općine Maruševec u ekonomskoj cijeni cjelodnevnog
10-satnog programa dječjih vrtića za djecu polaznike
dječjih vrtića s područja Općine Maruševec, kao i
mjerila za sufinanciranje usluge čuvanja, brige i skrbi
o djeci predškolske dobi koju pružaju fizičke osobe
registrirane za obavljanje djelatnosti dadilje.
Članak 2.
Općina Maruševec sufinancirati će dio ekonomske
cijene cjelodnevnog 10-satnog programa dječjih vrtića
za djecu polaznike vrtića s područja Općine Maruševec u mjesečnom iznosu od 800,00 kuna po djetetu.
Roditeljima s područja Općine Maruševec koji djecu
povjeravaju na čuvanje obrtnicima koji ispunjavaju
sve uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje sukladno
zakonu, odobrava se sufinanciranje čuvanja, brige i
skrbi o djetetu do obveznog upisa u redovan program
predškolskog odgoja i obrazovanja u mjesečnom iznosu
od 800,00 kuna po djetetu.
Preostali dio ekonomske cijene plaćaju roditelji.

Broj 24/2020.
Članak 3.

Općina Maruševec zbog uvedenih protuepidemijskih
mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za
zaštitu od prijenosa bolesti COVID-19 (u daljnjem tekstu: Krizne mjere), uslijed kojih je prekinut rad dječjih
vrtića, iznimno će za mjesece ožujak i travanj 2020.
godine sufinancirati dio ekonomske cijene cjelodnevnog
10-satnog programa dječjih vrtića za djecu polaznike
vrtića s područja Općine Maruševec u mjesečnom
iznosu od 1.200,00 kuna po djetetu.
Roditeljima s područja Općine Maruševec koji djecu
povjeravaju na čuvanje obrtnicima koji ispunjavaju
sve uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje sukladno
zakonu, Općina Maruševec iznimno, zbog uvedenih
Kriznih mjera, uslijed kojih je prekinut rad ovih obrta,
odobrava za mjesece ožujak i travanj 2020. godine
sufinanciranje čuvanja, brige i skrbi o djetetu do obveznog upisa u redovan program predškolskog odgoja
i obrazovanja u mjesečnom iznosu od 1.200,00 kuna
po djetetu.
Ukoliko se Krizne mjere, uslijed kojih je prekinut
rad ustanova i obrta iz stavaka 1. i 2. ovog članka
nastave i nakon mjeseca travnja 2020. godine, sufinanciranje u visini utvrđenoj ovim člankom nastavlja
se i isto završava s mjesecom u kojem će završtiti
Krizne mjere koje nalažu prestanak rada ustanova i
obrta iz stavaka 1. i 2. ovog članka.
Članak 4.
Sredstva za sufinanciranje u visini utvrđenoj ovom
Odlukom, Općina Maruševec isplaćivat će neposredno
na žiro-račun dječjeg vrtića, koje dijete polazi, odnosno
obrta koji čuva dijete, a na temelju ispostavljenih mjesečnih faktura u tekućem mjesecu za protekli mjesec.
Dječji vrtić, odnosno obrt dužan je Općini Maruševec
u tekućem mjesecu ispostaviti fakturu za sufinanciranje za protekli mjesec, sukladno ovoj Odluci, te je uz
svaku fakturu dužan dostaviti i spisak djece za koje
traži sufinanciranje, sa njihovom adresom stanovanja, a
prilikom ispostave prve fakture za sufinanciranje dječji
vrtić Općini Maruševec dostavlja i presliku ugovora
o polasku djeteta u vrtić, sklopljenog sa roditeljem.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o visini sufinanciranja ekonomske cijene dječjih vrtića za djecu polaznike dječjih vrtića s područja
Općine Maruševec (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 95/19).
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 601-01/20-01/01
URBROJ: 2186-017/20-01
Maruševec, 24. travnja 2020.
Predsjednik Općinskog vijeća
Marijan Fatiga, v.r.
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23.
Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnog (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 31.
Statuta Općine Maruševec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 11/13, 22/13, 43/15, 13/18 i
16/20), Općinsko vijeće Općine Maruševec na svojoj
24. sjednici održanoj 24. travnja 2020. godine, donosi
ODLUKU
o dopuni Odluke o sufinanciranju
Programa produženog boravka učenika
u Osnovnoj školi »Gustav Krklec« Maruševec
u šk. god. 2019./2020.
Članak 1.
U Odluci o sufinanciranju Programa produženog
boravka učenika u Osnovnoj školi »Gustav Krklec«
Maruševec u šk. god. 2019./2020. (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 54/19) iza članka 6. dodaje
se novi članak 6. a koji glasi:

1453

COVID-19, odnosno za vrijeme održavanja nastave na
daljinu, uslijed čega se ne održava produženi boravak
u osnovnim školama, počevši od 16. ožujka 2020.
godine pa do završetka održavanja nastave na daljinu
odobravaju financijska sredstva potrebna za isplatu
plaća zaposlenicima u produženom boravku Osnovne
škole »Gustav Krklec« Maruševec i Područnim školama
u Druškovcu i Gredi.
U razdoblju iz prethodnog stavka djelatnici u produženom boravku pružaju pomoć u radu učiteljima
razredne nastave kojima je pomoć potrebna i učenicima
koji se teže snalaze u savladavanju sadržaja i kojima
nastava na daljinu predstavlja dodatnu poteškoću.«
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 602-02/20-01/01
URBROJ: 2186-017/20-03
Maruševec, 24. travnja 2020.

»Članak 6. a
Osnovnoj školi »Gustav Krklec« Maruševec, iznimno
se za vrijeme trajanja mjera zaštite od prijenosa bolesti

Predsjednik Općinskog vijeća
Marijan Fatiga, v.r.

OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
42.
Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu
(»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka
33. Statuta Općine Trnovec Bartolovečki (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 24/09, 15/13,
25/13 - pročišćeni tekst i 10/18) te članka 3. Pravilnika
o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, broj 3/15, 93/15, 135/15,
2/17, 28/17 i 112/18), Općinsko vijeće Općine Trnovec
Bartolovečki na 25. sjednici održanoj dana 10. travnja
2020. godine, donosi

-

-

ZAKLJUČAK
I.
Općinsko vijeće Općine Trnovec Bartolovečki prima na znanje urednu predaju Financijskih izvještaja
Proračuna Općine Trnovec Bartolovečki za razdoblje
od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine, a
prema Potvrdi o preuzetom financijskom izvještaju
proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
od 17. veljače 2020. godine FINE i to na obrascima:
-

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
za razdoblje: 1. siječanj 2019. - 31. prosinca
2019. godine (Referentna stranica);

-

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i
izdacima

-

za razdoblje: 1. siječanj 2019. - 31. prosinca
2019. godine (Obrazac PR-RAS VP 151);
Bilance na dan 31. prosinac 2019. (Obrazac
BIL VP 152)
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje: 1. siječanj 2019. - 31.
prosinca 2019. godine (Obrazac RAS funkcijski
VP 154);
Izvještaj o obvezama za razdoblje: 1. siječanj
2019. - 31. prosinca 2019. godine (Obrazac
Obveze VP 159);
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu
imovine i obveza za razdoblje: 1. siječanj 2019. 31. prosinca 2019. godine (Obrazac P-VRIO
(VP 156) te
Bilješke za razdoblje: 1. siječanj 2019. - 31.
prosinca 2019. godine KLASA: 400-01/19-01/33
URBROJ: 2186-09-03-20-14 od 17. veljače
2020. godine.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 400-01/19-01/33
URBROJ: 2186-09-01-20-8
Trnovec, 10. travnja 2020.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Sačić, dipl.ing.građ., v.r.
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43.
Na temelju članka 33. Statuta Općine Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 22/09,15/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 10/18),
te članka 44. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 24/09, 15/13 i 25/13 - pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće Općine Trnovec Bartolovečki na
25. sjednici održanoj dana 10. travnja 2020. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
I.
Općinsko vijeće Općine Trnovec Bartolovečki prima na znanje i usvaja Polugodišnje izvješće o radu
načelnika Općine Trnovec Bartolovečki za razdoblje
srpanj - prosinac 2019. godine KLASA: 022-01/20-01/04
URBROJ: 2186-09-03-20-1 od 31. ožujka 2020. godine.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 022-01/19-01/03
URBROJ: 2186-09-01-20-16
Trnovec, 10. travnja 2020.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Sačić, dipl.ing.građ., v.r.

-

komunalni doprinos - 20

-

komunalna naknada - 2158

-

naknada za postavljanje pokretne naprave
(korištenje javne površine) - 41

-

komunalni red - 2

-

dodjela grobnog mjesta - 7

-

promjena korisnika grobnog mjesta - 39

-

naknada za izdavanje odobrenja za izvođenje
radova na grobnom mjestu - 32

-

podmirenje troškova stanovanja - 13 te

-

službenički odnosi - 23

s time da je 31 spis predmeta prenjeti i u tijeku
rješavanja je u 2019. godini, a izjavljene su 2 žalbe,
1 je odbačena (podnjeta po proteku roka za izjavu
žalbe), a po 1 žalbi postupak je obustavljen.
b) Izvješća o broju predmeta neupravnog postupka
riješenih u razdoblju od 02.01.2019. - 31.12.2019.
godine iz kojeg je evidentno da je u 2019.
godini riješeno ukupno 1544 neupravnih spisa
predmeta.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 022-01/20-01/02
URBROJ: 2186-09-01-20-17
Trnovec, 10. travnja 2020.

44.
Na temelju članka 33. Statuta Općine Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 22/09, 15/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 10/18),
te članka 44. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 24/09, 15/13 i 25/13 - pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće Općine Trnovec Bartolovečki na 25.
sjednici održanoj dana 10. travnja 2020. godine, donosi
ZAKLJUČAK
I.
Općinsko vijeće Općine Trnovec Bartolovečki prima
na znanje i usvaja:
-

Izvješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Trnovec Bartolovečki za 2019. godinu
KLASA: 022-01/20-01/02 URBROJ: 2186-0907-01-20-02
od 20. ožujka 2020. godine, a koje se sastoji
od:

a) Izvješća o broju predmeta upravnog postupka
riješenih u razdoblju od 02.01.2019. - 31.12.2019.
godine iz kojeg je evidentno da je u 2019. godini
riješeno ukupno 2348 predmeta u upravnim
stvarima, a odnosi se na:
-

obračun i naplata naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađene zgrade - 13

Broj 24/2020.

Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Sačić, dipl.ing.građ., v.r.

45.
Na temelju članka 33. Statuta Općine Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 22/09, 15/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 10/18),
te članka 44. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 24/09, 15/13 i 25/13 - pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće Općine Trnovec Bartolovečki na
25. sjednici održanoj dana 10. travnja 2020. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
I.
Općinsko vijeće Općine Trnovec Bartolovečki prima
na znanje i usvaja Izvješće o ostvarivanju Programa
korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje
izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području
Općine Trnovec Bartolovečki za 2019. godinu KLASA:
320-01/20-01/05, URBROJ: 2186-09-03-20-2 od 12.
ožujka 2020. godine.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj 24/2020.
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KLASA: 320-01/20-01/05
URBROJ: 2186-09-01-20-18
Trnovec, 10. travnja 2020.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Sačić, dipl.ing.građ., v.r.

1455
II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 320-01/20-01/07
URBROJ: 2186-09-01-20-20
Trnovec, 10. travnja 2020.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Sačić, dipl.ing.građ., v.r.

46.
Na temelju članka 33. Statuta Općine Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 22/09, 15/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 10/18),
te članka 44. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 24/09, 15/13 i 25/13 - pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće Općine Trnovec Bartolovečki na
25. sjednici održanoj dana 10. travnja 2020. godine,
donosi
ZAKLJUČAK

48.
Na temelju članka 33. Statuta Općine Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 22/09, 15/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 10/18),
te članka 44. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 24/09, 15/13 i 25/13 - pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće Općine Trnovec Bartolovečki na
25. sjednici održanoj dana 10. travnja 2020. godine,
donosi

I.
Općinsko vijeće Općine Trnovec Bartolovečki
prima na znanje i usvaja Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade
za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na
području Općine Trnovec Bartolovečki u 2019. godini
KLASA: 320-01/20-01/06, URBROJ: 2186-09-03-20-2 od
12. ožujka 2020. godine.
II.

ZAKLJUČAK
I.
Općinsko vijeće Općine Trnovec Bartolovečki prima
na znanje i usvaja Izvješće o naplati i utrošku sredstava
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
u 2019. godini načelnika Općine Trnovec Bartolovečki
KLASA: 361-08/20-01/02 URBROJ: 2186-09-03-20-2
od 13. ožujka 2020. godine.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
II.
KLASA: 320-01/20-01/06
URBROJ: 2186-09-01-20-19
Trnovec, 10. travnja 2020.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Sačić, dipl.ing.građ., v.r.

Utvrđuje se da su prema Izvješću o ostvarenim
prihodima po osnovu naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada naplaćena sredstva u iznosu
od 18.664,32 kune te da su ista utrošena namjenski za
izgradnju komunalne infrastrukture - građenje javnih
površina u 2019. godini, a u skladu s člankom 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(»Narodne novine«, broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19).

47.
Na temelju članka 33. Statuta Općine Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 22/09,15/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 10/18),
te članka 44. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 24/09, 15/13 i 25/13 - pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće Općine Trnovec Bartolovečki na 25.
sjednici održanoj dana 10. travnja 2020. godine, donosi

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 361-08/20-01/02
URBROJ: 2186-09-01-20-21
Trnovec, 10. travnja 2020.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Sačić, dipl.ing.građ., v.r.

ZAKLJUČAK
I.
Općinsko vijeće Općine Trnovec Bartolovečki prima
na znanje i usvaja Izvješće o primjeni agrotehničkih
mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjera zaštite požara na poljoprivrednom
zemljištu u 2019. godini KLASA: 320-01/20-01/07
URBROJ: 2186-09-03-20-2 od 12. ožujka 2020. godine.

49.
Na temelju članka 33. Statuta Općine Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 22/09, 15/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 10/18),
te članka 44. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 24/09, 15/13 i 25/13 - pročišćeni tekst),
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Općinsko vijeće Općine Trnovec Bartolovečki na
25. sjednici održanoj dana 10. travnja 2020. godine,
donosi

Broj 24/2020.

KLASA: 363-01/20-01/12
URBROJ: 2186-09-01-20-22
Trnovec, 10. travnja 2020.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Sačić, dipl.ing.građ., v.r.

ZAKLJUČAK
I.
Općinsko vijeće Općine Trnovec Bartolovečki prima
na znanje i usvaja Izvješće o naplati i utrošku sredstava
komunalne naknade i komunalnog doprinosa u 2019.
godini načelnika Općine Trnovec Bartolovečki KLASA:
363-01/20-01/12 URBROJ: 2186-09-03-20-01 od 23.
ožujka 2020. godine.
II.
Utvrđuje se da su prema Izvješću iz točke I. ovog
Zaključka po posebnim propisima ostvareni prihodi:
-

komunalna naknada

790.350,93

-

komunalni doprinos

141.290,00

SVEUKUPNO (prihodi):

III.
Utvrđuje se da su prema Izvješću iz točke I. ovog
Zaključka ostvareni prihodi namjenski utrošeni za
rashode:
tekuće i investicijsko
održavanje javne rasvjete

10.075,00

-

tekuće i investicijsko održavanje
groblja i javnih površina

0,00

-

tekuće i investicijsko održavanje
cesta

685.180,28

UKUPNO (održavanje)
-

695.255,28

izgradnja objekata

Na temelju članka 33. Statuta Općine Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 22/09, 15/13 i 25/13 - pročišćeni tekst i 10/18),
te članka 44. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 24/09, 15/13 i 25/13 - pročišćeni tekst
i 10/18), Općinsko vijeće Općine Trnovec Bartolovečki
na 25. sjednici održanoj dana 10. travnja 2020. godine,
donosi
ZAKLJUČAK

931.640,93

(slovima: devetstotridesetjednatisućašesto
četrdeset kuna i devedesettri lipe).

-

50.

I.
Općinsko vijeće Općine Trnovec Bartolovečki prima
na znanje i usvaja Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Trnovec Bartolovečki u 2019.
godini općinskog načelnika KLASA: 363-01/20-01/13
URBROJ: 2186-09-03-20-01 od 30. ožujka 2020. godine.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 363-01/20-01/13
URBROJ: 2186-09-01-20-23
Trnovec, 10. travnja 2020.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Sačić, dipl.ing.građ., v.r.

0,00

-

građenje cesta

-

izgradnja javne rasvjete

0,00
236.385,65

UKUPNO (građenje)

236.385,65

SVEUKUPNO (rashodi):

931.640,93

(slovima: devetstotridesetjednatisućašesto
četrdeset kuna i devedesettri lipe).
IV.
Utvrđuje se Iz Izvješća vidljivo je da su sredstva
prikupljena po osnovu posebnih propisa i to: komunalne naknade i komunalnog doprinosa naplaćena u
iznosu od 931.640,93 kune, a s obzirom da su strogo namjenska, utrošena su za održavanje i gradnju
komunalne infrastrukture za koju namjenu je u 2019.
godini ukupno utrošeno 4.974.956,33 kune, proizlazi da
naplaćena sredstva ostvarena po posebnim propisima
nisu dostatna za financiranje navedenih potreba
pa se iskazana razlika u iznosu od 4.043.315,40 kuna
financirala i iz drugih izvora Proračuna u 2019. godini.
V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

51.
Na temelju članka 33. Statuta Općine Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 22/09, 15/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 10/18),
te članka 44. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 24/09, 15/13 i 25/13 - pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće Općine Trnovec Bartolovečki na
25. sjednici održanoj dana 10. travnja 2020. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
I.
Općinsko vijeće Općine Trnovec Bartolovečki prima
na znanje i usvaja Izvješće o radu davatelja javne
usluge Čistoće d.o.o. Varaždin za 2019. godinu na
propisanom obrascu »IRDJU« sukladno članku 22.
Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine«, broj 50/17).

Broj 24/2020.
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II.
Prema podacima iz Izvješća davatelja javne usluge Čistoća d.o.o. Varaždin tijekom 2019. godine na području
Općine Trnovec Bartolovečki organiziranim odvozom prikupljeno je i zbrinuto komunalnog otpada:
STOPE ODVOJENO SAKUPLJENOG
KOMUNALNOG OTPADA
vrsta otpada KBO

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

staklo (tona)
20 01 02
otpadni papir i karton (tona)
20 01 01

2019.
6,052

0,0

6,66

101,24

112,14

110,11

98,054

0,00

7,32

7,76

5,58

12,22

1,222

odjeća (tona)
20 01 10
tekstil (tona)
20 01 11
otapala (tona)
20 01 11

0,000

kiseline (tona)
20 01 13

0,002

lužine (tona)
20 01 15

0,000

fotografske kemikalije (tona)
20 01 17

0,000

pesticidi (tona)
20 01 19

0,007

fluoroscentne cijevi (tona)
20 01 21

0,012

klorofluorougljike (tona)
20 01 23

0,227

jestiva ulja i masti (tona)
20 01 25

0,017

ulja i masti koja nisu pod 25 (tona)
20 01 26

0,021

boje, tinte i ljepila (tona)
20 01 27

0,695

boje, tinte i ljepila (tona)
20 01 28

1,254

deterdženti (tona)
20 01 29

0,000

deterdženti (tona)
20 01 30

0,000

citotoksici i citoststici (tona)
20 01 31

0,000

lijekovi (tona)
20 01 32

0,003

baterije i akumulatori (tona)
20 01 33

0,190

baterije i akumulatori (tona)
20 01 34

0,000

ee oprema (tona)
20 01 35

2,271

ee oprema (tona)
20 01 36

0,000

drvo (tona)
20 01 37

0,000
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STOPE ODVOJENO SAKUPLJENOG
KOMUNALNOG OTPADA
vrsta otpada KBO

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

drvo (tona)
20 01 38

0,000

plastika (tona)
20 01 39

2,273

metali (tona)
20 01 40

1,480

biorazgradivi otpad (tona)
20 02 01

10,700

otpad iz tržnica (tona)
20 02 02

0,000

UKUPNO ZA GRUPU
20 01
20 02 01
20 03 02

161,639

STOPE ODVOJENO SAKUPLJENOG
KOMUNALNOG OTPADA
vrsta otpada KBO

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

papirnata i kartonska ambalaža (tona)
15 01 01

2019.
4,400

plastična ambalaža (tona)
15 01 02

42,22

drvena ambalaža (tona)
15 01 03

86,050
0,000

metalna ambalaža (tona)
15 01 04

2,72

10,452

višeslojna ambalaža (tona)
15 01 05

0,00

7,32

7,76

5,58

12,22

0,000

miješana ambalaža (tona)
15 01 06

90,32

110,78

73,09

87,06

-42,90

0,000

staklena ambalaža (tona)
15 01 07

13,26

18,24

19,96

20,60

17,60

31,505

tekstila ambalaža (tona)
15 01 09

0,000

ambalaža onečišćena opasnim tvarima
(tona)
15 01 10

0,204

metalna ambalaža- spremnici pod tlakom
(tona)
15 01 11

0,112

UKUPNO ZA GRUPU 15 01

132,723

STOPE SAKUPLJENOG MIJEŠANOG
KOMUNALNOG OTPADA
vrsta otpada KBO
miješani komunalni otpad (tona)
(domaćinstva + poslovni prostor)
20 03 01

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

1.036,240

922,730

871,820

891,680

690,900

512,900
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GODIŠNJI ODVOZ OTPADA
ZBRINJAVANJE OTPADA KOJI NIJE BIORAZGRADIV
vrsta otpada
ostali otpad koji nije biorazgradiv
20 02 03 (lampioni s groblja)

DATUM

KOLIČINA
(tona)

VAGARSKI LIST
- OTPREMNICA

16.02.2019.

0,98

2019-1-101

27.04.2019.

0,96

2019-1-171

23.05.2019.

0,72

2019-1-182

08.06.2019.

1,70

2019-1-2224

07.09.2019.

0,74

-

12.10.2019.
28.10.2019.
11.11.2019.

3,34

-

23.11.2019.

0,96

-

UKUPNO ZA GRUPU 20 02 03

9,4
GOSPODARENJE OTPADOM KOJI SADRŽI AZBEST

VRSTA OTPADA

KOLIČINA
(kg)

MJESTO
PREDAJE

15 01 11

0,00

RD Motičnjak

15 01 11

112,00

RD Motičnjak

17 06 01

0,00

RD Motičnjak

17 06 05

0,00

RD Motičnjak

17 06 05

3.783,00

RD Motičnjak

UKUPNO

3.895,00

Prema podacima iz Izvješća davatelja javne usluge Čistoća d.o.o. Varaždin podaci o korisnicima javne usluge su:
KORISNICI JAVNE USLUGE NA PODRUČJU OPĆINE
(naselja Bartolovec,Šemovec, Štefanec, Trnovec,
Zamlaka, Žabnik)
vrsta otpada

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

- Broj domaćinstava na području Općine
(stambeni objekti + poslovni objekti)

2.092

2.092

2.092

2.037

2.037

1.966

Broj korisnika javne usluge

1.675

1.669

1.686

1.683

1.692

1.788

80,00

79,78

80,59

82,62

83,06

90,95

1.788

Broj obračunskih mjesta
% uključenosti korištenja javne usluge

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 363-01/20-01/11
URBROJ: 2186-09-01-20-24
Trnovec, 10. travnja 2020.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Sačić, dipl.ing.građ., v.r.

broj 22/09, 15/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 10/18),
te članka 44. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 24/09, 15/13 i 25/13 - pročišćeni tekst i
10/18), Općinsko vijeće Općine Trnovec Bartolovečki na
25. sjednici održanoj dana 10. travnja 2020. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
I.

52.
Na temelju članka 33. Statuta Općine Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,

Općinsko vijeće Općine Trnovec Bartolovečki prima
na znanje i usvaja Godišnje izvješće poslovanja za
2019. godinu trgovačkog društva Varkom d.d. Varaždin,
a koje se sastoji od:
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-

Izvješća neovisnog revizora

-

Financijskog izvještaja za 2019. godinu Varkom-a
d.d. Varaždin
a) Izvještaj o financijskom položaju na dan
31.12.2019. godine
b) Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti od 01.01.
do 31.12.2019. godine
c)		 Izvještaj o novčanim tokovima od 01.01. do
31.12.2019. godine
d) Izvještaj o promjenama kapitala od 01.01.
do 31.12.2019. godine
e) Bilješke uz financijske izvještaje na dan
31.12.2019. godine te

-

Broj 24/2020.

Brezje ukoliko se ne izvrši u što kraćem roku njegovo
izmicanje sa navedene lokacije i iskazanoj spremnosti
društva Varkom d.d. Varaždin da bude nositelj daljnjih
aktivnosti na rješavanju baliranog otpada uz definiranje pravne i financijske pozicije svih dionika (Grad
Varaždin, općine Trnovec Bartolovečki, Petrijanec,
Sveti Ilija i Vinica).
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 363-01/20-01/05
URBROJ: 2186-09-01-20-27
Trnovec, 10. travnja 2020.

Izvješće poslovodstva za 2019. godinu.

Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Sačić, dipl.ing.građ., v.r.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
54.
KLASA: 400-01/20-01/19
URBROJ: 2186-09-01-20-26
Trnovec, 10. travnja 2020.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Sačić, dipl.ing.građ., v.r.

Nakon izvršenog uvida u izvornik Odluke o utvrđenom stanju imovine i obveza Općine Trnovec Bartolovečki na dan 31. prosinca 2019. godine (»Službeni
vjesnik Varaždinske županije«, broj 20/20) utvrđena
je pogreška pa se daje
ISPRAVAK

53.
Na temelju članka 33. Statuta Općine Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 22/09, 15/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 10/18), te
članka 44. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Trnovec
Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 24/09, 15/13 i 25/13 - pročišćeni tekst i 10/18),
Općinsko vijeće Općine Trnovec Bartolovečki na 25.
sjednici održanoj dana 10. travnja 2020. godine, donosi
ZAKLJUČAK
I.
Općinsko vijeće Općine Trnovec Bartolovečki prima
na znanje informaciju trgovačkog društva Varkom d.d.
Varaždin pismenom KLASA: NP-10/20-01/15 URBROJ:
5-42/74-20-1 o mogućim negativnim posljedicama na
poslovanje tog trgovačkog društva kao i na zdravstvene
posljedice nastale od baliranog otpada na odlagalištu

Odluke o utvrđenom stanju imovine i obveza
Općine Trnovec Bartolovečki na dan
31. prosinca 2019. godine
I.
U točki III. Odluke o utvrđenom stanju imovine i
obveza Općine Trnovec Bartolovečki na dan 31. prosinca 2019. godine (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 20/20) umjesto brojke »3.678,17 kn«
ispravno treba pisati brojka »7.353,34 kn«.
II.
Ovaj Ispravak Odluke objavit će se u «Službenom
vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 406-01/19-01/13
URBROJ: 2186-09-01-20-31
Trnovec, 24. travnja 2020.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Sačić, dipl.ing.građ., v.r.

OPĆINA VELIKI BUKOVEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
8.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj
18/13, 6/18 i 15/20), a u svezi s člankom 20. Zakona o

održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«,
broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), Općinsko vijeće
Općine Veliki Bukovec na svojoj 29. sjednici održanoj
27. travnja 2020. godine, donosi

Broj 24/2020.
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ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o provođenju
Plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu
I.
Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec prihvaća
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom
na području Općine Veliki Bukovec za 2019. godinu
KLASA: 351-01/20-01/02, URBROJ: 2186/028-02-20-1.
II.
Izvješće iz točke I. čini prilog i sastavni je dio ovog
Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
KLASA: 351-01/20-01/02
URBROJ: 2186/028-02-20-2
Veliki Bukovec, 27. travnja 2020.
Predsjednica Općinskog vijeća
Jasenka Zdelar, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13,
73/17, 14/19 i 98/19) i članka 47. Statuta Općine Veliki
Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj
18/13 i 6/18), općinski načelnik podnosi Općinskom
vijeću Općine Veliki Bukovec sljedeće
IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Veliki Bukovec za 2019. godinu
I. PREGLED POSTOJEĆEG STANJA
Temeljem odredbe članka 28. stavka 1. točke
1. i 2., te članka 31. stavka 2. Zakona o održivom
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gospodarenju otpadom, Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec donijelo je, na sjednici održanoj dana
27. prosinca 2016. godine, Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada na području Općine Veliki Bukovec, kojom je
obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i odvojeno prikupljanje otpadnog
papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog
(glomaznog) otpada povjerilo trgovačkom društvu
Čistoća d.o.o. Varaždin, Ognjena Price 13, a koje je u
suvlasništvu Općine Veliki Bukovec. Općinsko vijeće
Općine Veliki Bukovec je na sjednici održanoj 30. siječnja 2018.g. donijelo Odluku o dodjeli obavljanja javne
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog
otpada na području Općine Veliki Bukovec.
U 2018. godini svim korisnicima dostavljene su
Izjave o načinu korištenja javne usluge od strane
davatelja usluge, u kojoj su se mještani očitovati o
kompostiranju biootpada. Mještani općine su se s
obzirom na ruralni karakter općine odlučili za vlastito
kompostiranje biootpada.
Javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada obuhvaćeno je područje cijele Općine
odnosno naselja: Veliki Bukovec, Kapela Podravska
i Dubovica, putem zasebnih spremnika od pojedinih
korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za
odlaganje tog otpada.
Komunalni otpad iz domaćinstva razvrstavao se
u tipizirane spremnike i vreće na mjestu nastanka po
komponentama: ostatni dio miješanog komunalnog
otpada, otpadni papir, otpadna plastika i metali, otpadno staklo i otpadni tekstil te se i odvojeno prikupljao i
odvozio specijalnim vozilima. Četiri vozila trgovačkog
društva Čistoća d.o.o. obavljaju na području Općine
Veliki Bukovec javnu uslugu i usluge povezane s
javnom uslugom.
Komunalni otpad se prikuplja i odvozi dva puta
mjesečno sukladno rasporedu odvoza. O rasporedu
odvoza miješanog komunalnog otpada kućanstva se
obavještavaju putem objava na web stranicama trgovačkog društva Čistoća d.o.o., Općine, i letcima koji
se dostavljaju uz račune.
Tako prikupljeni komunalni otpad odvozi se na
odlagalište otpada Baćanska u Općini Davor s kojom
Općina Veliki Bukovec ima potpisani sporazum.

Prema tabličnim podacima davatelja javne usluge, podaci o odvojeno sakupljenom otpadu po grupama
su slijedeći:
Vrsta otpada (Grupa 15 01)

Količina (tona)

Papirnata i kartonska ambalaža 15 01 01

0,400

Plastična ambalaža 15 01 02

14,850

Drvena ambalaža 15 01 03

0,00

Metalna ambalaža 15 01 04

1,668

Višeslojna ambalaža 15 01 05

0,00

Miješana ambalaža 15 01 06

0,00

Staklena ambalaža 15 01 07

5,334

Tekstilna ambalaža 15 01 09

0,00
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Vrsta otpada (Grupa 15 01)

Broj 24/2020.
Količina (tona)

Ambalaža onečišćena opasnim tvarima 15 01 10

0,107

Metalna ambalaža/prazni spremnici pod tlakom 15 01 11

0,012

UKUPNO GRUPA 15 01

22,371
Vrsta otpada (Grupa 20 01)

Količina (tona)

Papir i karton 20 01 01

12,850

Staklo 20 01 02

0,328

Biootpad iz kuhinja i kantina 20 01 08

0,240

Odjeća 20 01 10

2,382

Tekstil 20 01 11

0,050

Otapala 20 01 13

0,000

Kiseline 20 01 14

0,000

Lužine 20 01 05

0,000

Fotografske kemikalije 20 01 17

0,000

Pesticidi 20 01 19

0,006

Fluorescentne cijevi 20 01 21

0,014

Klorofluorougljici 20 01 23

0,278

Jestiva ulja i masti 20 01 25

0,000

Ulja i masti koja nisu pod 25 20 01 26

0,133

Boje, tinte i ljepila 20 01 27

0,110

Boje, tinte i ljepila 20 01 28

0,053

Deterdženti 20 01 29

0,000

Deterdženti 20 01 30

0,000

Citotoksici i citostatici 20 01 31

0,000

Lijekovi 20 01 32

0,001

Baterije i akumulatori 20 01 33

0,020

Baterije i akumulatori 20 01 34

0,000

EE oprema 20 01 35

1,726

EE oprema 20 01 36

0,000

Drvo 20 01 38

0,000

Plastika 20 01 39

0,147

Metali 20 01 40

0,223

Biorazgradivi otpad 20 02 01

0,000

Otpad iz tržnica 20 03 02

0,000

UKUPNO GRUPA 20 01, 20 02 01 i 20 03 02

18,561

Ukupna količina miješanog komunalnog otpada, prikupljena u 2019. godini prema izvješću davatelja javne
usluge iznosila je 96,040 tona. Ukupna masa odvojeno sakupljenog otpada i to sve vrste otpada iz podgrupe
15 01, 20 01 i 20 01 01 i 20 03 02 u 2019. g. iznosila je 40,932 tona. Iz navedenih podataka, a uvažavajući formulu
propisanu odredbom čl. 24. st. 10. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine«, broj 50/17,
84/19, 14/20) proizlazi kako je stopa odvojenog skupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine
Veliki Bukovec ukupno 30% dok je prema čl. 24. st 7. Uredbe u 2019. g. ista trebala iznositi 44%.
II. FINANCIJSKI PODACI PRUŽANJA JAVNE USLUGE SUSTAVA SKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA U
OPĆINI VELIKI BUKOVEC
a) Ukupni godišnji javni prihod javne usluge izražen u:
a1) kunama
a2) kunama po toni otpada prikupljenog u sklopu javne usluge

73.232,86
718,96
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b) Ukupni godišnji prihod od usluge povezane s javnom uslugom
b1) izražen u kunama

61.659,12

b2) izražen u kunama po toni otpada prikupljenog u sklopu usluge povezane s javnom
uslugom

1.467,73

b3) ostvaren temeljem ugovora s FZOEU o nadoknadi troškova odvojenog sakupljanja
i obrade reciklabilnog komunalnog otpada

964,80

c) Ukupni godišnji trošak javne usluge izražen u:
c1) kunama

131.499,38

c2) kunama po toni otpada prikupljenog u sklopu javne usluge

1.290,98

d) Ukupni godišnji trošak usluge povezane s javnom uslugom izražen u:
d1) kunama

136.557,05

d2) kunama po toni otpada prikupljenog u sklopu usluge povezane s javnom uslugom

III. OCJENA POSTOJEĆEG STANJA
Postojeći način postupanja s komunalnim otpadom
u Općini Veliki Bukovec još uvijek nije u potpunosti u
skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom,
te je potrebno povećanje učinkovitosti gospodarenja
otpadom.
Od važnijih projekata koje je Općina Veliki Bukovec
pokrenula i provela u 2019. g., vezano uz postizanje
ciljeva ističu se:
-

-

-

nabava mobilnog reciklažnog dvorišta koje je
započelo s radom u travnju 2019. g., a koje je
doprinjelo povećanju postotka odvojenog prikupljanja otpada, rješava se problem neadekvatnog
sortiranja, nestaje potreba za divljim odlaganjem
otpada, a time i smanjenje mogućnosti onečišćenja površinskih i podzemnih voda,
sudjelovanje Općine Veliki Bukovec u projektu
PROMO (PRavilnim primjerOM učimo zaštiti
okOliš-PROMO) kao partner u projektu zajedno
sa Gradom Varaždinom, Varaždinskim Toplicama, Gradom Vodice i općinama Vidovec,
Mali Bukovec i Sveti Đurđ. Provedba projekta
sufinancira se iz Kohezijskog fonda u ukupnom
iznosu od 1.020.000,00 kuna, a koji obuhvaća
niz aktivnosti informativno edukacijske naravi:
održavanje tribina i radio emisija, radionica
u dječjim vrtićima i školama, podjelu tiskanih
materijala, plakata, brošura, letaka,
nabava spremnika za odvojeno sakupljanje
komunalnog otpada u suradnji s Fondom za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Provedba projekta u cijelosti se očekuje u 2020.
godini.

IV. ZAKLJUČAK
Prikazom aktivnosti u 2019. godini vidljivo je da se
primjena Zakona o održivom gospodarenju otpadom
(»Narodne novine«, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19)
kontinuirano izvršava. Realizacija i kvalitetno funkcioniranje cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom
zacrtanog Planom, zasnovano je na uključenosti i
velikoj suradnji mještana Općine i Trgovačkog društva

3.250,58

Čistoća d.o.o. Općina Veliki Bukovec će i dalje provoditi nadzor lokacija na kojima je uočeno nelegalno
odlaganje otpada u svrhu sprječavanja nastajanja
novih divljih odlagališta, sprječavati ili smanjivati
štetno djelovanje otpada na ljudsko zdravlje i okoliš
smanjenjem količine otpada u nastanku i/ili proizvodnji, intenzivnije raditi na edukaciji pravnih i fizičkih
osoba, uspostavi informacijskog sustav gospodarenja
otpadom te unaprijediti sustav odvojenog sakupljanja
otpada sukladno planovima, kako bi se do kraja proveo
program cjelovitog sustava gospodarenja otpadom i
ispoštovale zakonske odredbe.
KLASA: 351-01/20-01/02
URBROJ: 2186/028-02-20-1
Veliki Bukovec, 27. ožujka 2020.
Općinski načelnik
Franjo Vrbanić, v.r.

9.
Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi
podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti
suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i
animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju
u okviru inicijative LEADER (CLLD - lokalni razvoj pod
vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17 i 53/18) i članka 31. Statuta
Općine Veliki Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 18/13, 6/18 i 15/20), Općinsko vijeće
Općine Veliki Bukovec na 29. sjednici održanoj dana
27. travnja 2020. godine, donosi
ODLUKU
o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt
»IZGRADNJA MALONOGOMETNOG IGRALIŠTA
U KAPELI PODRAVSKOJ«
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec donosi Odluku
o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine
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Veliki Bukovec unutar mjere 2. Unapređivanje kvalitete
života ruralnog područja; Pod mjera 2.1 Obnova/modernizacija društvene infrastrukture ruralnog područja
iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014. - 2020. godine za projekt »Izgradnje
malonogometnog igrališta u Kapeli Podravskoj«.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je obrazac Opisa projekta/
operacije »IZGRADNJA MALONOGOMETNOG IGRALIŠTA U KAPELI PODRAVSKOJ«.

»Službeni vjesnik Varaždinske županije«

Broj 24/2020.
Članak 3.

Odluka o suglasnosti Općinskog vijeća Općine Veliki
Bukovec stupa na snagu s danom donošenja, a objavit
će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 360-01/20-01/03
URBROJ: 2186/028-01-20-1
Veliki Bukovec, 27. travnja 2020.
Predsjednica Općinskog vijeća
Jasenka Zdelar, dipl.iur., v.r.

Službeno glasilo Županije, gradova i općina Varaždinske županije. Izdaje: Varaždinska županija,
42000 Varaždin, Franjevački trg 7. Telefon (042) 390-554. Glavna i odgovorna urednica: pročelnica
Upravnog odjela za poslove Skupštine i župana Ivana Golubić Horvat. Tehnički uređuje, priprema i
tiska: GLASILA d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1, tel: (044) 815-138 i (044) 815-498, www.glasila.hr,
e-mail: glasila@glasila.hr. Pretplata za 2020. godinu iznosi 200,00 kn + PDV. Svi brojevi »Službenog
vjesnika Varaždinske županije« objavljeni su i na Internetu: www.glasila.hr.

