
      
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA MARUŠEVEC 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 351-02/20-01/04 
URBROJ: 2186-017/20-01 
Maruševec, 17. ožujka 2020.god. 
 

 Na temelju članka 36., stavka 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne 

Novine“ broj 94/13, 73/17. i 14/19) 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 22. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2020.god., donosi  

 

O D L U K U 

o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada 

na području Općine Maruševec u 2020. godini 

 

Članak 1. 

 

Odlukom o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine 

Maruševec u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Odluka) određuju se posebne mjere 

sprječavanja odbacivanja otpada na lokacijama na kojima je u više navrata utvrđeno 

nepropisno odbacivanje otpada na području Općine Maruševec (u daljnjem tekstu: Općina). 

 

Članak 2. 

 

Na temelju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Maruševec za 2019. 

godinu  i Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja 

odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada te 

mjera za uklanjanje otpada Općine Maruševec za 2019. godinu, a koji je nepoznata osoba 

odbacila u okoliš na području Općine, utvrđuju se lokacije na kojima će se provoditi posebne 

mjere sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine i to: 

 

 

 



Tablica 1: Pregled lokacija odbačenog otpada - "divljih" odlagališta na području Općine Maruševec u 
2019.god. 

 

Članak 3. 

 

Na lokacijama navedenim u članku 2. ove Odluke provodit će se posebne mjere radi 

sprječavanja odbacivanja otpada i to: 

- učestala kontrola lokacija od strane komunalnog redara Općine Maruševec, 

- postavljanje prepreka za sprječavanje prolaska,  

- zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu putem sustava za 

zaprimanje obavijesti ili obrasca elektroničkim putem, 

- objava informacija o telefonskom broju i ovlaštenoj osobi kojoj je moguće prijaviti 

nepropisno odbačen otpad, 

- periodične akcija uklanjanja nepropisno odbačenog otpada na području Općine. 

 

Na području Općine i dalje će se provoditi edukacija i informiranje građana o načinu 

zbrinjavanja različitih vrsta otpada u skladu sa zakonskim propisima i općim aktima Općine. 

 

Članak 4. 

 

Za provedbu mjera iz članka 3. ove Odluke osiguravaju se sredstva u Proračunu Općine 

Maruševec za 2020. godinu. 

 

Članak 5. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom Vjesniku Varaždinske 

županije“. 

                                                                                                                                     PREDSJEDNIK                            
                                                                                                                                OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                                                      Marijan Fatiga 
 

Naziv divljeg 
odlagališta 

Popis kčbr. 

Procjena 
količina 
otpada 

(m3) 

Najzastupljenija 
vrsta odbačenog 

otpada 

Divlje 
odlagalište 
uklonjeno 

DA/NE 

Aktivnosti provedene 
tijekom 2019. godine 

„PRODNICA“ 
ČALINEC 

464,467,468
, k.o. Čalinec 

3m2 

Građevinski i 
poljoprivredni 

otpad  
NE 

Redovni nadzor, 
postavljena tabla 

zabrane 

„NOVIŠKA“ 
GREDA 

3194 i 
3198/5 k.o. 
Maruševec 

40m3 

Ambalažni,krupni, 
građevinski i 
poljoprivredni  

NE 
Redovni nadzor, 
postavljena tabla 

zabrane 

„NOVIŠKA“ 
JURKETINEC 

3131 k.o. 
Maruševec 

4m3 

Građevinski i 
poljoprivredni 

otpad 
NE 

Redovni nadzor, 
postavljena tabla 

zabrane 


