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Stranica 2 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VELIKO TROJSTVO Godina XII. – Broj 1/20 

 
Na temelju članka 86.a Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/18), 
Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 20. sjednici održanoj 12. ožujka 2020. godine, donijelo je: 
 
 

O D L U K U 

 

o kratkoročnom zaduženju Općine Veliko Trojstvo 
 
 
 

Članak 1. 
 

Općina Veliko Trojstvo, kratkoročno se zadužuje za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priliva sredstava i 
dospijeća obveza na projektu „Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole s dodatnim učionicama, dječjim vrtićem i jaslicama, 
kuhinjom i ostalim pratećim sadržajima“, sufinanciranom sredstvima Europske unije.  
 
 

Članak 2. 
 

Općina Veliko Trojstvo će se zadužiti kratkoročnim revolving kreditom kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. po 
poslovnom računu i to kako slijedi: 
 

Iznos kredita: 5.800.000,00 kuna 

Način korištenja kredita: Sukcesivno na temelju zahtjeva Općine Veliko Trojstvo i pravovaljane dokumentacije    

Rok korištenja kredita: 12 mjeseci 

Način otplate kredita: Sukcesivno ili jednokratno 

Kamatna stopa: 1,60% godišnje, fiksna 

Obračun i naplata kamate: Mjesečna, na iskorišteni iznos 

Naknada: jednokratna: 0,1% na odobreni iznos kredita 

Instrumenti osiguranja: zadužnica na odobreni iznos kredita 

 
 

Članak 3. 
 

Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo ovlašćuje Općinskog načelnika Općine Veliko Trojstvo da u skladu s odredbama 
ove Odluke podnese zahtjeva za kratkoročni kredit, potpiše i podnese zadužnicu i drugu potrebnu dokumentaciju, te zaključi 
Ugovor o kratkoročnom kreditu. 

 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“, a stupa na snagu osam dana od dana objave. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO 
 
 
KLASA: 403-01/20-01/001 
URBROJ: 2103-03-01-20-02 
Veliko Trojstvo, 12. ožujka 2020.  
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća: 

  

Miljenko Kurevija, v.r. 
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Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne 

novine“ broj 29/19 i 98/19) i članka 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/18), 
Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 20. sjednici održanoj 12. ožujka 2020. godine, donijelo je: 
 

O D L U K U 

o rasporeñivanju sredstava za redovito godišnje financiranje  

političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu 
 
 

Članak 1. 
 

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Općine Veliko Trojstvo imaju političke stranke koje su 
prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u Općinskom vijeću Općine Veliko Trojstvo i nezavisni vijećnici. 
 

Članak 2. 
 

Utvrñuje jednaki iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću Općine Veliko Trojstvo u iznosu 1.000,00 kuna, a za 
svakog člana Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo podzastupljenog spola i pravo na naknadu za podzastupljeni spol u visini od 
10% iznosa predviñenog po svakom članu Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo. 

Utvrñuje se postojanje podzastupljenog spola i to ženskog, a temeljem činjenice da je zastupljenost ženskog spola u 
Općinskom vijeću Općine Veliko Trojstvo niža od 40%. 
 

Članak 3. 
 

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo rasporeñuje sredstva iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 
2020. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u iznosima i na način kako slijedi: 

� Hrvatska seljačka stranka – HSS, za 7 članova, od kojih 3 podzastupljenog spola u ukupnom iznosu 7.300,00 kuna, 
koji će se doznačavati na žiro račun političke stranke tromjesečno u jednakim iznosima od 1.825,00 kuna. 

� Damir Bajs Nezavisna lista – Damir Bajs NL, za 3 člana od kojih 1 podzastupljenog spola u ukupnom iznosu 3.100,00 
kuna, koji će se doznačavati na žiro račun političke stranke tromjesečno u jednakim iznosima od 775,00 kuna. 

� Hrvatska demokratska zajednica – HDZ, za 2 člana u ukupnom iznosu 2.000,00 kuna, koji će se doznačavati na žiro 
račun političke stranke tromjesečno u jednakim iznosima od 500,00 kuna. 

� Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP, za 1 člana u ukupnom iznosu 1.000,00 kuna, koji će se doznačavati na 
žiro račun političke stranke tromjesečno u jednakim iznosima od 250,00 kuna.     

 
Članak 4. 

 
Ova Odluka dostaviti će se Državnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu, s 

naznakom broja i datuma objave „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ u kojemu je objavljena. 
 

Članak 5. 
 

Općina Veliko Trojstvo će najkasnije do 1. ožujka 2021. godine objaviti na svojim mrežnim stranicama (www.veliko-
trojstvo.hr) izvješće o iznosu rasporeñenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu za redovito 
godišnje financiranje svake političke stranke zastupljene u Općinskom vijeću Općine Veliko Trojstvo u skladu s odredbama članka 
11. stavka 4. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19). 

 

Članak 6. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova te izborne 
promidžbe („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/12). 

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“, a stupa na snagu osam dana od dana objave. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO 
 
 
KLASA: 402-08/20-01/001 
URBROJ: 2103-03-01-20-01 
Veliko Trojstvo, 12. ožujka 2020.  
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća: 

  

Miljenko Kurevija, v.r. 
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 Na temelju članka 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/18.), Općinsko 
vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 20. sjednici održanoj 12. ožujka 2020. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 

kojom se daje suglasnost za provedbu ulaganja: 

izgradnja komunalne infrastrukture i opremanje groblja Veliko Trojstvo 
 
 

Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo daje suglasnost za provedbu ulaganja: izgradnja komunalne 
infrastrukture i opremanje groblja Veliko Trojstvo na lokaciji Veliko Trojstvo, kat. čest. broj 960/7, 960/11, 960/13, 960/15, 961 i 
962/8, sve k.o. Veliko Trojstvo (dalje u tekstu: projekt). 

 
Članak 2. 

 
 Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo daje suglasnost za prijavu projekta na natječaj LAG-a Sjeverna Bilogora za 
provedbu tipa operacije 3.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ koji je 
sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020. godine, za područje Općina: Kapela, 
Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliki Grñevac, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac. 
 

Članak 3. 

 
 Procijenjena vrijednost projekta opisanog u članku 1. ove Odluke, prema Idejnom projektu i Troškovniku, T.D. 93/18 od 
rujna 2018. godine izrañenom po Prostor Eko d.o.o. za projektiranje i usluge iz Bjelovara, iznosi 204.568,75 kuna sa 25% poreza na 
dodanu vrijednost, uvećano za ostale troškove provedbe projekta. 
 Projekt će se financirati iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 
broj 6/19), Program 1006 „Izgradnja komunalne infrastrukture“, Aktivnost K101500 „Izgradnja komunalne infrastrukture i 
opremanje groblja Veliko Trojstvo“, Račun 421 „Grañevinski objekti“, u skladu sa zakonskom i pod zakonskom procedurom, a iz 
sredstava dobivenih na natječaju Lokalne akcijske grupe Sjeverna Bilogora opisanom u članku 2. ove Odluke u iznosu od 
148.790,00 kuna, te iz sredstava Općine Veliko Trojstvo u iznosu od 55.778,75 kuna. 

 
Članak 4. 

 
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo radi potpisa sve dokumentacije potrebne za provedbu projekta koji 

je predmet ove Odluke. 
 

Članak 5. 

 
 Opis projekta/operacije opisanog u članku 1. ove Odluke, sastavljen je u skladu sa člankom 23. 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., te se nalazi u 
prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio. 

 
Članak 6. 

 
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka kojom se daje suglasnost za provedbu ulaganja: izgradnja 

komunalne infrastrukture i opremanje groblja Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 6/18). 
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO 
 
 
KLASA: 361-08/20-01/002 
URBROJ: 2103-03-01-20-01 
Veliko Trojstvo, 12. ožujka 2020.  
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća: 

  

Miljenko Kurevija, v.r. 
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Na temelju članka 111. stavka 8. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19 – dalje u tekstu: Zakon o 

vatrogastvu) i članka 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/18.), Općinsko vijeće 
Općine Veliko Trojstvo na svojoj 20. sjednici održanoj 12. ožujka 2020. godine, donijelo je: 
 

Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju godišnjeg izvješća o utrošku financijskih sredstava 

Vatrogasne zajednice Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu 
 
 

Članak 1. 
 
 Vatrogasna zajednica Općine Veliko Trojstvo podnijela je Općini Veliko Trojstvo godišnje izvješće o utrošku financijskih 
sredstava za 2019. godinu i priložila potvrdu o preuzetom financijskom izvještaju o primicima i izdacima sa datumom predaje 
FINA-i 18. veljače 2020. godine, sve sukladno članku 111. st. 8. Zakona o vatrogastvu, a obzirom da se sredstva za financiranje 
vatrogasne djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasne zajednice Općine Veliko Trojstvo te za opremanje 
njezinih članica, osiguravaju u proračunu općine Veliko Trojstvo čije područje pokrivaju, a sukladno članku 110. st. 1. Zakona o 
vatrogastvu, te da su ista sukladno odredbama članka 111. st. 4. doznačavana Vatrogasnoj zajednici Općine Veliko Trojstvo.  
 

Članak 2. 
 
  Ovim Zaključkom Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo prihvaća godišnje izvješće o utrošku financijskih sredstava 
Vatrogasne zajednice Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu, a koje je ostvareno kako slijedi: 
 

R. br. Opis stavke Iznos 

0. Preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja  54.950,21 kn 
 1. Ukupno prihodi: 265.820,89 kn 

  1.1. Prihodi od Općine Veliko Trojstvo 265.500,00 kn 
 1.4. Prihodi od osiguranja i a`vista kamate 320,89 kn 

2. Ukupno rashodi: 232.372,60 kn 

  2.1. Vatrogasni telefon (žurni broj + vatroTEL sustav uzbunjivanja) 1.500,00 kn 
 2.2. Uredski materijal 334,30 kn 
 2.3. Tiskarske usluge + Izrada vatrogasnih priznanja 

 
2.930,60 kn 

 2.4. Intelektualne usluge (knjigovodstvo) 5.750,00 kn 
 2.5. Premije osiguranja dobrovoljnih vatrogasaca 989,19 kn 
 2.6. Bankarske usluge i usluge platnog prometa 746,12 kn 
 2.7. Investicijsko održavanje (servis vatrogasne cisterne)   2.192,00 kn 
 2.8. Specijalistički medicinski pregledi 1.080,00 kn 
 2.9. Opremanje Malog navalnog vatrogasnog vozila - Mitsubishi  130.000,00 kn 
 2.10. Vatrogasna odjeća, obuća i zaštitna sredstva 1.750,00 kn 
 2.11. Reprezentacija (vježba, intervencije, takmičenje mladeži) 6.900,39 kn 

 
2.12. Donacija članicama Dobrovoljnim vatrogasnim društvima  (Veliko Trojstvo 58.700,00 

kn, Grginac 3.000,00 kn, Malo Trojstvo 3.000,00 kn, Martinac 3.000,00 kn, Ćurlovac 
4.500,00 kn, Višnjevac 3.000,00 kn i Dominkovica 3.000,00 kn) 78.200,00 kn 

3. Višak tekuće godine (1. – 2.)  33.448,29 kn 
 

4. Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (0. + 3.) 88.398,50 kn 

 
 

Članak 3. 
 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO 
 
 
KLASA: 214-01/20-01/001 
URBROJ: 2103-03-01-20-01 
Veliko Trojstvo, 12. ožujka 2020.  
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća: 

  

Miljenko Kurevija, v.r. 
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Na temelju članka 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13.), Općinsko 

vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 20. sjednici održanoj 12. ožujka 2020. godine, donijelo je 
 
 

Z A K LJ U Č A K 

 

o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o provedbi  

Plana gospodarenja otpadom Općine Veliko Trojstvo 

za 2019. godinu 
 
 
 

Članak 1. 

 
 Prihvaća se Godišnje izvješće Općinskog načelnika Općine Veliko Trojstvo o provedbi Plana gospodarenja otpadom 
Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu.  
 
 

Članak 2. 

 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo". 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO 
 
 
KLASA: 351-04/20-01/001 
URBROJ: 2103-03-01-20-02 
Veliko Trojstvo, 12. ožujka 2020. 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća: 

  

Miljenko Kurevija, v.r. 
 
 

 

 
KLASA: 351-04/20-01/001 
URBROJ: 2103-03-03-20-01 
Veliko Trojstvo, 9. ožujka 2020. 
 

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19 i 
98/19) i članka 52. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13.), Općinski načelnik 
Općine Veliko Trojstvo, donio je  

 
Godišnje izvješće 

o provedbi  

Plana gospodarenja otpadom Općine Veliko Trojstvo 

za 2019. godinu 
 
 

1. Uvod 

Općina Veliko Trojstvo nalazi se u sjeveroistočnom dijelu Bjelovarsko-bilogorske županije te je svega 10 km udaljena od Grada 
Bjelovara koji ujedno predstavlja administrativno i upravno središte Bjelovarsko-bilogorske županije.  

Površina Općine Veliko Trojstvo iznosi 65,09 km2 te čini 2,41% površine Bjelovarsko-bilogorske županije, što je čini općinom 
prosječne veličine na području Županije. Sastoji se od 11 naselja, a ona su sljedeća: Ćurlovac, Dominkovica, Grginac, Kegljevac, 
Maglenča, Malo Trojstvo, Martinac, Paulovac, Veliko Trojstvo, Višnjevac i Vrbica. Prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011. 
godine, Općina Veliko Trojstvo ima ukupno 2.741 stanovnika. 
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Na području Općine Veliko Trojstvo uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada vrši 
tvrtka Komunalac d.o.o. Bjelovar čiji osnivač i vlasnik je grad Bjelovar. Komunalac d.o.o. vrši prikupljanje komunalnog i 
neopasnog proizvodnog otpada na području Grada Bjelovara i osam općina, uključujući i Općinu Veliko Trojstvo. 

Miješani komunalni otpad se na području Općine Veliko Trojstvo organizirano skuplja i odvozi jednom tjedno iz svih 11 naselja, 
odnosno iz 776 od ukupno 992 kućanstava na području Općine, što predstavlja 78,23 % kućanstava. Korisnici usluge u obiteljskim 
kućama i poslovnim prostorima otpad odlažu u tipske posude za otpad od 120 litara. 

Sakupljeni otpad sa područja Općine Veliko Trojstvo odvozi se na odlagalište neopasnog otpada „Doline“ koje je službeno 
odlagalište Grada Bjelovara te okolnih općina, uključujući i Općinu Veliko Trojstvo.  Radi se o prvom odlagalištu u RH koje je 
izgrañeno prema svim važećim zakonskim propisima uvažavajući sve mjere zaštite okoliša, u funkciji je od 1998. godine, a 
smješteno je 5 km jugoistočno od centra grada Bjelovara u blizini naselja Mala Prespa. 

Na temelju članka 21.stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17 i 14/19) i članka 
35. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/18), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo 
donijelo je 11. svibnja 2018. godine Odluku o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Veliko Trojstvo za razdoblje 2018.-
2023. Općina Veliko Trojstvo ishodila je prethodnu suglasnost Odsjeka za zaštitu okoliša Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu 
okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije. 

 

2. Obveze i dokumenti Općine Veliko Trojstvo  

Sukladno članku 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) jedinice 
lokalne samouprave su u obvezi dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) 
samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objaviti ga u svom službenom glasilu.  

Općina Veliko Trojstvo dužna je na svom području osigurati: 
■ javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada, 
■ odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, 
■ sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, te uklanjanje tako 

odbačenog otpada, 
■ donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom, 
■ provoñenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području,  
■ mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada. 

 

Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obveza, te su dužne sudjelovati u 
sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se ureñuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, 
te osigurati provedbu obveze na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite 
okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom javnost rada. 

2.1. Dokumenti prostornog ureñenja 

Prostorni plan ureñenja Općine Veliko Trojstvo („Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije“ broj 9/04 i „Službeni glasnik 
Općine Veliko Trojstvo“ broj 3/11, 6/13 i 1/17) propisao je da se na području Općine Veliko Trojstvo mora uspostaviti cjeloviti 
sustav gospodarenja otpadom kojim se osigurava izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada, vrednovanje neizbježivog otpada i 
kontrolirano sakupljanje, skladištenje i odlaganje ostataka otpada. 

Prostornim planom ureñenja Općine Veliko Trojstvo predviñene su lokacije za grañevine za gospodarenje otpadom, a isto tako 
osigurani su i preduvjeti za razvoj sustava gospodarenja otpadom na području Općine.  

2.2. Plan gospodarenja otpadom Općine Veliko Trojstvo 

Plan gospodarenja otpadom Općine Veliko Trojstvo izrañen je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Planu 
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. -2022. godine („Narodne novine“, broj 03/17). 

Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo donijelo je Plan gospodarenja otpadom Općine Veliko Trojstvo za razdoblje 2018. – 2023. 
godine na svojoj 9. sjednici održanoj 11. svibnja 2018. godine Odlukom o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Veliko 
Trojstvo za razdoblje 2018. – 2023. („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 4/18). 

Plan je izradilo Prostor EKO društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i usluge iz Bjelovara, Borisa Papandopula 16, u 
suradnji sa Općinom Veliko Trojstvo kao naručiteljem izrade. 

Općina Veliko Trojstvo ishodila je prethodnu suglasnost Odsjeka sa zaštitu okoliša Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu 
okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, KLASA: 351-01/18-03/12, URBROJ: 2103/1-07-18-2, od 7. svibnja 2018. 
godine. 



Stranica 8 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VELIKO TROJSTVO Godina XII. – Broj 1/20 

 
2.3. Javna usluga prikupljanja MKO i BKO 

Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo je na svojoj 6. sjednici održanoj 23. siječnja 2018. godine donijelo Odluku o načinu 
pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Veliko 
Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/18). 

Navedenom Odlukom utvrñeni su kriteriji i način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada te povezane usluge odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, 
problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada na području Općine Veliko Trojstvo. Odluka sadrži odredbe o kriteriju 
obračuna količine otpada, o standardnim veličinama i drugim bitnim svojstvima spremnika za sakupljanje otpada, najmanjoj 
učestalosti odvoza otpada, obračunskim razdobljima, području pružanja javne usluge, adresi reciklažnog dvorišta, kao i odredbe 
propisane člankom 4. stavkom 1. točke 1. – 10. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/17) i 
Opće uvjete o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. 

Poslovi obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 
Općine Veliko Trojstvo dodijeljeni su Odlukom Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo  o dodjeli obavljanja javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Veliko Trojstvo („Službeni 
glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/18.), trgovačkom društvu Komunalac društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje 
komunalnih djelatnosti, iz Bjelovara, Ferde Livadića 14 A. 

Kontakt podaci tvrtke su: tel. 043/622-100, fax 043/622-122, e-mail: komunalac@komunalac-bj.hr, Internet stranica: 
www.komunalac-bj.hr.  

Komunalac d.o.o. je gradsko komunalno poduzeće, nastalo spajanjem dvaju pravnih subjekata osnovanih u razdoblju od 1950. do 
1960. godine, koja su obavljala komunalne djelatnosti na području nekadašnje općine Bjelovar. Od 7. siječnja 1998. godine 
registriran je kao društvo s ograničenom odgovornošću, u stopostotnom vlasništvu Grada Bjelovara. Komunalac d.o.o. u djelokrugu 
svog rada izmeñu ostalog obavlja i održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada. 

2.4. Opis odlagališta otpada 

Odlaganje prikupljenog otpada s područja Općine Veliko Trojstvo provodi se na odlagalištu neopasnog otpada "Doline". Lokacija 
odlagališta neopasnog otpada „Doline“ je površine cca 9,9853 ha, a vlasnik zemljišta je Grad Bjelovar. Odlagalište je započelo s 
radom 16. 11. 1998. godine. 

Odlagalište otpada "Doline" je prvo odlagalište u RH izgrañeno prema svim tada važećim zakonskim propisima uvažavajući sve 
mjere zaštite. Donji brtveni sloj odlagališta sastoji se od: gline debljine preko 6 m (k = 3,17 x l0-9 m/s) i HDPE folije, geotekstila i 
drenažnog sloja. Na odlagalištu je takoñer izvedena plinodrenaža. Procjedna voda koja se stvara skuplja se sustavom drenažnih 
cijevi i odvodi u sabirni bazen s retencionom lagunom, odakle se odvozi cisternama na ureñaj za pročišćavanje otpadnih voda. 
Trevira crijevima s mlaznicom postavljenim na otpad procjedna voda iz sabirnog bazena raspršuje se po otvorenom dijelu otpada, te 
se na taj način vrši recirkulacija pomoću koje se isparavanjem smanjuje količina skupljene procjedne vode. Sabirni bazen i 
retencijska laguna izvedeni su kao vodonepropusni objekti. Za skupljanje oborinskih voda izgrañen je obodni kanal oko cijelog 
odlagališta. Odlagalište je ograñeno ogradom visine 2 m i čuvano svakodnevno 24 sata čuvarskom službom i video-nadzorom. Vodi 
se redoviti monitoring, očevidnik i dezinsekcija i deratizacija.  

2.5. Podaci o vrstama i količinama proizvedenog otpada 

Na području Općine Veliko Trojstvo nastaje otpad iz kućanstva te manjim dijelom otpad podrijetlom iz gospodarstva čiji sastav i 
količina ovisi o standardu stanovništva, tipu naselja, gospodarskoj razvijenosti, razvijenosti komunalne infrastrukture, indeksu 
potrošnje, razini razvijene svijesti o potrebi za razvrstavanjem otpada i slično. 

U okviru Općine Veliko Trojstvo nije provedeno utvrñivanje sastava otpada te su iz tog razloga za procjenu sastava miješanog 
komunalnog otpada korišteni podaci prosječnog sastava miješanog komunalnog otpada u RH. 

Na području Općine Veliko Trojstvo organiziranim su prikupljanjem komunalnog otpada obuhvaćena sva naselja, njih 11. U 2014. 
godini je došlo do znatnog povećanja kućanstva iz kojih se prikuplja otpad sa 58,77% u 2013. godini na 79,54% u 2014. godini.  

Broj kućanstava iz kojih se organizirano prikupljao otpad u 2019. godini je iznosio 776 kućanstva ili 78,23%. 

Proizlazi da broj kućanstava iz kojih se organizirano prikuplja otpad u prethodnom promatranom razdoblju neznatno varira, ali 
svakako je potrebno u narednom razdoblju povećati broj kućanstava. 

Kada govorimo o količini prikupljenog otpada, ona za područje Općine Veliko Trojstvo u 2019. godini iznosi 325.362 kg ili 
prosječno 419,28 kg po kućanstvu, što je slično količinama u 2018. godini koje su iznosile 323.750 kg ili prosječno 408,78 kg po 
kućanstvu. Usporedbe radi, u 2017. godini je količina prikupljenog otpada iznosila 323.180 kg ili prosječno 412,75 kg po 
kućanstvu, odnosno u 2016. godini 344.387 kg ili prosječno 433,73 kg po kućanstvu.  

Obzirom da je poznat podatak od prosječno 2,97 stanovnika po kućanstvu, može se konstatirati da je svaki stanovnik proizveo 
prosječno 141,17 kg miješanog komunalnog otpada u 2019. godini ili cca 0,38 kg dnevno.  
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Skupljanje i odvoz komunalnog otpada provodilo se je u 2019. godine jednom tjedno iz svih naselja na području Općine Veliko 
Trojstvo.   

U 2014. godini nabavljene su zelene PEHD kante zapremnine 120 litara koje su podijeljene domaćinstvima, a koje su i 2019.  
godine bile u uporabi. 

 

2.6. Odvojeno prikupljanje otpada i način postupanja sa istim 

Odvojeno skupljanje otpada obavlja se putem formiranih i postavljenih tzv. “zelenih otoka” (ekootoka). 

Na području Općine Veliko Trojstvo postavljeno je ukupno 14 spremnika za papir i 14 spremnika za plastiku-metal. Skupljanje i 
odvoz tako odvojenog otpada obavlja takoñer Komunalac d.o.o., OIB: 27962400486, Ferde Livadića kbr. 14a, 43000 Bjelovar. 

Općina je tijekom 2016. godine potpisala Ugovor o zbrinjavanju otpadnog ambalažnog stakla sa poduzećem „Unija-Nova“ d.o.o. 
Zagreb te je postavljeno ukupno 5 spremnika za ambalažno staklo. 

Količine na taj način izdvojenog otpada prikazane su niže u tablici: 

 

Redni 
broj 

Vrsta 
Količine  u kg 

2018. 

Količine  u kg 

2019. 

Indeks 

% 

1 Otpadni papir i karton 624 6.300 1.009,62 

2 Otpadna ambalaža od plastike – metala 312 1.912 612,82 

3 Staklo 3.570 3.905 109,38 

 

Općina Veliko Trojstvo ne raspolaže postojećim grañevinama za gospodarenje otpadom, a  temeljem provedene analize 
postojećeg stanja u sustavu gospodarenja otpadom Općine moguće je definirati nekoliko elemenata potrebnih za nadogradnju i 
unaprjeñenje sustava, a oni su sljedeći: 

1. Nadogradnja sustava zelenih otoka te uspostava odvojenog sakupljanja reciklabilnog otpada na „kućnom pragu“ i 
uspostava godišnjeg odvoza glomaznog otpada koja podrazumijeva uspostavu specijalnih spremnika i zelenih otoka te 
postavljanje spremnika za odlaganje tekstila i otpadnih baterija. Osim tog, postoji potreba za uspostavom 
organiziranog odvoza glomaznog otpada minimalno jednom tijekom kalendarske godine te odvoz papira i plastične 
ambalaže na „kućnom pragu“. 

2. Uspostava reciklažnog dvorišta za čiju izgradnju su u prostorno planskoj dokumentaciji napravljeni preduvjeti za 
realizaciju. 

3. Nabavka mobilnog reciklažnog dvorišta 

4. Odvojeno sakupljanje i zbrinjavanje biorazgradivog komunalnog otpada koje podrazumijeva poticanje stanovnika 
Općine  

5. Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti kojom se educiraju grañani u svrhu sprječavanja nastanka otpada, 
povećanja odvojenog prikupljanja otpada i ponovne uporabe, te sprječavanje odlaganja problematičnog otpada u 
miješani komunalni otpad. 

 

Općina Veliko Trojstvo je grañevinu za gospodarenje otpadom - reciklažno dvorište, planirala Planom gospodarenja otpadom 
Općine Veliko Trojstvo 2010.-2018. godine, smještenu uz Ureñaj za pročišćavanje otpadnih voda (Pročistač) unutar izdvojenog 
grañevinskog područja izvan naselja u Grgincu, Prostornim planom ureñenja utvrñene površine gospodarske namjene - proizvodne - 
pretežito industrijske. U odnosu na promjenu u zakonodavnom okviru, Općina Veliko Trojstvo više nema izričitu obvezu izgradnje 
opisane grañevine, već je dana mogućnost nabavke mobilnog reciklažnog dvorišta. 
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Općina Veliko Trojstvo je iskazala interes gradu Bjelovaru za zajedničko korištenje reciklažnog dvorišta za grañevinski otpad koji 
je u izgradnji na lokaciji Poslovna zona Novi borik-Lepirac, što je grad Bjelovar prihvatio kao vid suradnje. 

Do stavljanja u funkciju lokacije-reciklažnog dvorišta u Bjelovaru, Novi Borik-Lepirac, Općina je potpisala Ugovor o preuzimanju 
grañevnog otpada sa Poduzećem za ceste d.o.o. Bjelovar, Bilogorska 43,  Broj: 106/2016 od 20. 6. 2016. godine,  na privremenoj 
lokaciji u Bjelovaru, Bilogorska 43, k.č. 1493/1, k.o. Bjelovar. 

 

Općina Veliko Trojstvo javila se je na Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog 
otpada raspisanog od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te je sa Fondom dana 3. srpnja 2018. godine sklopila 
Ugovor br. 2018/001528 o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada čiji je predmet ureñenje meñusobnih prava i obveza u 
svrhu nabave, financiranja i provedbe projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, a sve radi postizanja ciljeva u 
gospodarenju otpadom propisanih zakonodavnim okvirom.  

Predmetna nabava u 2019. godine od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iz objektivnih razloga nije 
realizirana. 

 

Općina Veliko Trojstvo sudjelovala je kao partner u provedbi projekta „Odvoji po boji“ kojeg je nositelj grad Bjelovar i koji se 
provodio u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020..  

U sklopu projekta provedeno je 16 aktivnosti meñu kojima i specijalizirane radijske emisije o gospodarenju otpadom, javne 
edukacijske tribine, radionice za djecu, igrokazi i predstave te obrazovne slikovnice. Projekt se provodi u skladu sa Strategijom 
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Zakonom o održivom gospodarenju otpadom te Programom izobrazno-informativnih 
aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske. Cilj je bio osvijestiti 
grañane o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, 
pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu upotrebu predmeta, čime bi se smanjila količina otpada 
odloženog na odlagalište. 

Ciljevi i očekivana vrijednost: 

■ Smanjiti količinu otpada odloženog na odlagalište pravilnim odvajanjem otpada,  

■ Smanjiti ukupnu količinu otpada koja se stvara u kućanstvima sprječavanjem stvaranja otpada, ponovnom uporabom 
predmeta i kućnim kompostiranjem,  

■ Smanjiti pojavu divljih odlagališta otpada.  
 

2.7. Sanacija neusklañenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom 

Projekt: Sanacija odlagališta otpada „Grginac“ (Ref. broj: KK.06.3.1.04.0009) 

Odlagalište otpada „Grginac“ je trenutačno zatvoreno, a procjenjuje se kako je na predmetnom odlagalištu odloženo oko 178.000 t 
komunalnog i neopasnog otpada koji se odlagao na neureñenu površinu. Odlagalište “Grginac” mogući je izvor onečišćenja te 
predstavlja opasnost za okoliš na širem području naselja Grginac, a prvenstveno za stanje podzemnih voda. Predmetno odlagalište 
je potrebno sanirati u skladu sa Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta 
otpada („Narodne novine“ broj 114/15).  

Za potrebe sanacije ishoñeno je Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: UP/I-351-03/16-08/118; URBROJ: 
517-06-2-1-1-16-11; Zagreb, 24. listopada 2016.) i izdana je Grañevinska dozvola od strane Upravnog odjela za graditeljstvo, 
promet, prostorno ureñenje i komunalnu infrastrukturu Bjelovarsko-bilogorske županije (KLASA: UP/I-361-03/17-01/000144; 
URBROJ: 2103/01-09-17-0004; Bjelovar, 10.08.2017.). 

Sanacija odlagališta planira se provesti uz sufinanciranje putem sredstava iz fondova EU. Službeni investitor projekta sanacije je 
Općina Veliko Trojstvo, a projekt će se realizirati uz financijsku podršku Grada Bjelovara temeljem potpisanog Sporazuma o 
suradnji i prijenosu investitorskih prava  te Odluke o utvrñivanju teksta Sporazuma o meñusobnoj suradnji i prijenosu investitorskih 
prava izmeñu Općine Veliko Trojstvo i Grada Bjelovara u svrhu provedbe projekta sanacije odlagališta otpada „Grginac“ (KLASA: 
351-01/18-01/001, URBROJ: 2103-03-01-17-01) koju je Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo donijelo na sjednici 23. siječnja 
2017. godine. 

EU sufinanciranje osigurano je u visini 85% ukupno prihvatljivih troškova Projekta, te najviše do 10% ukupno prihvatljivih 
troškova osigurat će se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sukladno Odluci o sudjelovanju Fonda u 
sufinanciranju EU projekata sanacija odlagališta otpada na području Republike Hrvatske (KLASA: 024-04/17-03/8, URBROJ: 563-
01/1-17-2 od 5. srpnja 2017. godine).  

Neprihvatljive troškove održavanja odlagališta (provedbu propisanih mjera za sprječavanje štetnih utjecaja na okoliš te kontrolu 
nakon zatvaranja - monitoring) te neprihvatljive troškove tijekom provedbe projekta snosit će Grad Bjelovar. 

 



Stranica 11 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VELIKO TROJSTVO Godina XII. – Broj 1/20 

 
Kratki opis projekta:  

Projektom sanacije odlagališta otpada „Grginac“ sanirat će se in-situ metodom i trajno zatvoriti odlagalište otpada te će se 
regenerirati zemljište površine 2,2 ha. Povećat će se vrijednost nekretnina s procjenom godišnjeg povećanja u vrijednosti od 2%. 
Projekt ostvaruje korist od izbjegnutih emisija stakleničkih plinova, koja se temelji na ukupnoj emisiji CO2 bez projekta i vijeni 
zbrinjavanja CO2 po toni, korist od izbjegnutih troškova tretiranja procjednih voda koja se temelji na volumenu procjednih voda 
bez projekta te troškovima transporta i tretiranja. 

 
Cilj i očekivani rezultati projekta: 

Cilj projekta sanacije odlagališta otpada „Grginac“ je pravilna sanacija i konačno, trajno zatvaranje odlagališta neopasnog otpada, 
koje će rezultirati sprječavanjem daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. Provedbom projekta sanirat će se jedno 
odlagalište otpada in-situ metodom, te će se regenerirati zemljište površine 2,2 ha. Kao ciljna skupina projekta odreñena je Općina 
Veliko Trojstvo kao prijavitelj, dok će krajnje korisnike predstavljati cjelokupno stanovništvo općine (2.741 DZS 2011), a posebno 
ono koje živi u neposrednoj blizini odlagališta otpada „Grginac“. Provedbom projekta poboljšat će se životni standard stanovnika, 
njihove nekretnine postat će atraktivnije te će porasti njihova cijena. Isto tako, poljoprivredna proizvodnja koja se odvija u 
neposrednoj okolini će biti kvalitetnija i sigurnija, a provedba projekta direktno će utjecati na zdravlje ljudi i čistoću okoliša. 
Takoñer, sama općina će, zbog kvalitetno provedene sanacije i blizine Grada Bjelovara postati atraktivnija i interesantnija mladim 
obiteljima za život. 

2.8. Lokacije onečišćene otpadom 

Lokacija onečišćena otpadom je svaka ona na kojoj se nalazi otpad koji može uzrokovati ili uzrokuje onečišćenje okoliša.  

Popis lokacija onečišćenih otpadom čine:  
� lokacije „crnih točaka“ koje su u postupku sanacije ili za koje je sanacija u pripremi,  
� lokacije na kojima se nalaze neusklañena odlagališta otpada, 
� odreñene lokacije na kojima se nalazi odbačeni otpad i  
� lokacije „divljih odlagališta“.  

Općina Veliko Trojstvo poduzela je niz aktivnosti s ciljem saniranja lokacija onečišćenih otpadom te je tijekom razdoblja od 2010. 
do 2016. godine u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sanirala divlja odlagališta na području općine 
(„divlja“ odlagališta na području naselja V. Trojstvo, Mišulinovac, Paulovac, Vrbica, Kegljevac, Grginac). 

Na saniranim divljim odlagalištima nalazio se grañevinski i miješani komunalni otpad (35-250 m3), a nakon provedene sanacije 
predmetna područja se nadziru te nisu zabilježene ponovne pojave nepropisno odloženog otpada na navedenim područjima. 

Prema ZOGO sanacija lokacija onečišćenih otpadom osigurava onečišćivač, a ako je on nepoznat sanaciju osigurava vlasnik, 
odnosno posjednik nekretnine. Ako onečišćivač nije obavio sanaciju lokacije onečišćene otpadom, sanaciju provodi Republika 
Hrvatska, odnosno jedinica lokalne samouprave. Jedinica lokalne samouprave ima pravo na naknadu troška uklanjanja otpada od 
vlasnika, odnosno posjednika nekretnine, odnosno od osobe koja upravlja odreñenim područjem (dobrom), na kojem se otpad 
nalazio. 

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom utvrñene su mjere za sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko 
zdravlje i okoliš na način smanjenja količina otpada u nastanku i/ili proizvodnji te se ureñuje gospodarenje otpadom. Navedenim 
Zakonom je gospodarenje otpadom proglašeno od interesa za Republiku Hrvatsku, a Općina Veliko Trojstvo je kao jedinica lokalne 
samouprave dužna na svom području osigurati uvjete i provedbu Zakonom propisanih mjera gospodarenja otpadom. 

2.9. Uklanjanje odbačenog otpada 

podrazumijeva mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada u okoliš, što 
uključuje uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, uspostavu sustava evidentiranja lokacija 
odbačenog otpada, provedbu redovitog godišnjeg nadzora područja jedinice lokalne samouprave radi utvrñivanja postojanja 
odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada i druge 
mjere sukladno odluci predstavničkog tijela.  

Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo donijelo je na svojoj 11. sjednici održanoj 10. listopada 2018. godine slijedeći akt: Odluku 
o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Veliko 
Trojstvo. 

Općina Veliko Trojstvo je uspostavila sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu putem obavijesti o 
nepropisno odbačenom otpadu, koji obrazac je objavljen na službenim Internet stranicama Općine Veliko Trojstvo (www.veliko-
trojstvo.hr), a dostupan je i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliko Trojstvo.  

Grañeni o nepropisno odbačenom otpadu mogu obavještavati Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo, ispunjavanjem i 
dostavom obrasca neposredno u pisarnicu, putem ovlaštenog pružatelja poštanske usluge ili druge odgovarajuće kurirske službe ili 
putem elektroničke pošte juo@veliko-trojstvo.hr 
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3. ZAKLJUČAK 

 

Općine Veliko Trojstvo radi na uspostavi cjelovitog i učinkovitog sustava gospodarenja otpadom kroz nadogradnju i poboljšanje 
postojećeg sustava pri čemu je naglasak na smanjenju ukupne količine proizvedenog otpada, odvojeno prikupljanje pojedinih vrsta 
otpada, smanjenje udjela biorazgradivog otpada u ukupnoj količini proizvedenog otpada, provoñenje izobrazno-informativnih 
aktivnosti te unapreñenjem sustava nadzora nad gospodarenja otpadom, u skladu sa ciljevima Plana gospodarenja otpadom 
Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2022. godine i obveza koje proizlaze iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom, a 
u koje su preneseni važeći europski propisi iz relevantnog područja.  

Najveći značaj za nadogradnju postojećeg sustav gospodarenja otpadom ima podizanje svijesti i edukacija stanovništva o 
neodrživosti postojećeg sustava, nužnosti provedbe zadanih mjera te načinima na koje oni, kao pojedinci, mogu pridonijeti 
očuvanju svojeg okoliša. 

Na području Općine Veliko Trojstvo organiziranim su prikupljanjem komunalnog otpada obuhvaćena sva naselja, a broj 
domaćinstava iz kojih se odvozi prikupljeni komunalni otpad u protekloj godini se uz neznatne fluktuacije po naseljima zadržao na 
razini ranijih godina. Navedeno svakako treba promatrati pozitivno i u narednom razdoblju stremiti povećanju broja domaćinstava. 

Broj domaćinstava u odnosu na prosjek u državi je još uvijek manji, te je stoga nužno nastaviti raditi na povećanju. Navedeno je 
moguće značajno povećati kroz odvojeno skupljanje komponenti komunalnog otpada i obračun po broju pražnjenja spremnika, a što 
će ujedno poticajno djelovati na smanjivanje količine otpada.  

Realizacija i kvalitetno funkcioniranje cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom zasnovana je na uključenosti i velikoj suradnji 
grañana, jedinice lokalne samouprave i komunalnog poduzeća u provedbi planiranih mjera te osiguranju potrebnih financijskih 
sredstava. Tijekom 2019. godine suradnja se može ocijeniti zadovoljavajućom, ali je za postizanje planiranih ciljeva istu u 
narednom razdoblju potrebno intenzivirati. 

Najvažniji projekti koji će se provesti na razini Općine Veliko Trojstvo su sanacija postojećeg neusklañenog odlagališta u 
„Grgincu“ i nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, a najveći značaj za nadogradnju postojećeg sustav 
gospodarenja otpadom imati će podizanje svijesti i edukacija lokalnog stanovništva o neodrživosti postojećeg sustava, nužnosti 
provedbe zadanih mjera te načinima na koje oni, kao pojedinci, mogu pridonijeti očuvanju svojeg okoliša. 

 
 
 

Općinski načelnik 
Općine Veliko Trojstvo: 

  

Ivan Kovačić, dr. vet. med., v.r. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
„Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ je službeno glasilo Općine Veliko Trojstvo, 

izdaje ga Općina Veliko Trojstvo, Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo prema potrebi. 
 

Za izdavača: Ivan Kovačić, dr. vet. med., Općinski načelnik 
Urednik: Dražen Juranić, mag. oec., Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

 
 

Tel.: 043/885-643,  Fax.: 043/885-009,  E-mail: info@veliko-trojstvo.hr 
  WEB: www.veliko-trojstvo.hr  

 
Naklada: 40 primjeraka 

Tisak: Općina Veliko Trojstvo, Jedinstveni upravni odjel 
 

 


