
 

  Z A P I S N I K 

         od 14.03.2021. godine 

 

sastavljen na 22. sjednici Općinskog vijeća Općine Visoko, održane u prostorijama Općine 

Visoko.  

 Sjednica vijeća započela je s radom u 16:00 sati.  

 Sjednicu vijeća otvorio je  predsjednik Općinskog vijeća Općine Visoko Ivan 

Hadrović te konstatira da je sjednica sazvana pismenim pozivom  KLASA: 021-05/17-01/02 

URBROJ: 2186/027-01-21-1 od   02.03.2021. godine.  

 

             Molim službenicu da prozove  vijećnike. 

                                                       

                                                                    Jasmina Ceglec 

              Vrši prozivku vijećnika. 

 

   Nakon prozivke predsjednik vijeća konstatira da  vijeće broji ukupno 11 vijećnika te 

na današnjoj sjednici prisustvuje 9 vijećnika. Prema tome, vijeće ima  dovoljan kvorum za 

donošenje  pravovaljanih odluka.  

 

  SJEDNICI PRISUSTVUJU:  

 

            Ivan Hadrović, Martina Jež, Anđelko Tukša, Zvonko Stričak,  Darko Pavliček, 

Gordana Miklečić, Janko Škrpec, Dragutin Fruk i Zlatko Deglin  

 

            OPRAVDANO ODSUTNI:  Ivica Baneković 

              

            SJEDNICI PRISUSTVUJU I :  

            Dragutin Mateković, općinski načelnik 

            Jasmina Ceglec,  privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela. 

            Ivana Lendl Trglačnik, službenica Jedinstvenog upravnog odjela 

              

                               

                                                                  Ivan Hadrović 

 

            Otvaram aktualni sat.   

 

Janko Škrpec 

 

1. Pitanje. 

Moje pitanje odnosi se na mogućnost nasipavanja kamenog materijala na nerazvrstanoj 

cesti NC 2-022 (tzv. Dionica od Kovačnice do Ruške) iz razloga što navedenu dionicu 

koristi veliki broj mještana iz naselja Vinično i Kračevec, a kako bi došli do svojih 

poljoprivrednih površina, ista je u lošem stanju.  
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Dragutin Mateković 

 

         Odgovor na 1. Pitanje. 

         Nasipavanje navedene dionice izvršit će se sukladno mogućnostima financijskih 

sredstava pristiglih u Proračun Općine. Za početak izvršiti će se strojno profiliranje tj. 

poravnanje. Općina Visoko prijaviti će se na raspisane javne pozive/natječaje ukoliko isti 

tokom 2021. godine budu objavljeni od strane Ministarstava i fondova.   

 

Ivan Hadrović 

 

           Kako nema  više   pitanja od strane vijećnika,  prelazimo na prihvaćanje Zapisnika sa 

21.  sjednice održane 13.12.2020. godine.   

           Pitam vijećnike, ima li tko primjedbe na Zapisnik. 

           Od prisutnih vijećnika nitko nije imao primjedbe na Zapisnik, te predsjednik    

Zapisnik stavlja na glasovanje, nakon provedenog glasovanja Općinsko vijeće Općine Visoko 

jednoglasno donosi,  

 

Z A K L J U Č A K 
 

I. 

 

   Općinsko vijeće Općine Visoko razmotrilo je i prihvatilo Zapisnik sa 21. sjednice 

Općinskog vijeća  Općine Visoko, održane  13.12.2020. godine.  

 

 

   Nakon toga prelazi se na utvrđivanje dnevnog reda.    

    

Ivan Hadrović 

    

  Pitam prisutne  da li ima tko prijedlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda u pozivu 

današnje sjednice. Od prisutnih vijećnika  nitko nije imao prijedlog za  izmjenu ili dopunu 

dnevnog reda stoga predsjednik predlože da se današnji dnevni red  dopuni sa sljedećom 

točkom dnevnog reda: 

1.   Razmatranje i prihvaćanje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt  

      opremanja  audiovizualnom  opremom  višenamjenske  dvorane  u društvenom  

      domu u Visokom 

2. Razmatranje i prihvaćanje Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine 

Visoko za razdoblje 2018.do 2023. godine za 2020 godinu 

3. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te 

troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Visoko u  2020. godini. 

4. Razmatranje i prihvaćanje Odluke o Izmjeni Odluke o Općinskim porezima Općine 

Visoko 

 

              Predloženi dnevni red predsjednik stavlja na glasovanje. 

              Nakon provedenog  glasovanja, Općinsko vijeće jednoglasno za današnju sjednicu 

utvrđuje sljedeći 
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                                                                DNEVNI RED 

  

         

      -     Razmatranje   i    prihvaćanje    Zapisnika   sa   21.  sjednice Općinskog vijeća Općine  

            Visoko,    održane 13.12.2020. godine. 

       1.  Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju  Proračuna Općine Visoko  

            za 2020. godinu. 

2.  Razmatranje i prihvaćanje Izvršenja Plana razvojnih programa za 2020. godinu. 

3.  Razmatranje     i    prihvaćanje   Izvršenja    Programa   održavanja    komunalne  

     infrastrukture na području  Općine Visoko za 2020. godinu. 

4.  Razmatranje i prihvaćanje Izvršenja  Programa   građenja    komunalne   infrastrukture  

     za  2020. godinu. 

5. Razmatranje   i    prihvaćanje   Izvršenja   Programa   javnih   potreba   u   društvenim    

    djelatnostima Općine Visoko za 2020. godinu.  

       6.  Razmatranje   i    prihvaćanje   Popisa   imovine   i   obveza  Općine   Visoko   na   dan  

     31.12.2020. godine. 

7.  Razmatranje i donošenje Statuta Općine Visoko 

8.  Razmatranje i donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Visoko 

 9.  Razmatranje  i   prihvaćanje   Izvješća   o   radu   Općinskog načelnika za razdoblje od    

      01.srpnja do 31. prosinca 2020. godine.  

10.Razmatranje  i  prihvaćanje  Izvješća  o  izvršenju poslova održavanja groblja i zelenih  

      površina za 2020 godinu, Cvjećarsko-trgovačkog obrta «Frezija». 

11. Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja  

      Općine Visoko u području prirodnih  nepogoda za 2020. godinu. 

12.Odluka  o raspisivaju  izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Visoko    

13. Odluka o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Visoko. 

14. Razmatranje i prihvaćanje Izvršenja Programa korištenja sredstava ostvarenih od  

      raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za 2020. godinu 

15. Razmatranje  i    prihvaćanje    Izvršenja  Programa  utroška  sredstava  naknade   za  

      zadržavanj  nezakonito igrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu. 

16. Razmatranje i prihvaćanje Izvršenja Programa utroška sredstava šumskog doprinosa  

       za  2020. godinu . 

17. Razmatranje i prihvaćanje Izvršenja Programa utroška sredstava vodnog  doprinosa  

      za 2020. godinu. 

18. Razmatranje  Zamolbe   obrta  za  aktivnosti  za djecu  i  mlade,   Mala Sirena u vl.  

      Martine Vidak. 

19.  Razmatranje imenovanja sudaca porotnika Županijskog Suda u Varaždinu  

20. Razmatranje i donošenje Odluke o prekoračenju po računu kod Zagrebačke banke. 

21. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli sredstava viška prihoda  za 2020.  

       godinu. 

22. Razmatranje i donošenje Dodatka 1. Odluke o kratkoročnom kreditnom zaduženju 

      Općine Visoko 

23. Razmatranje i prihvaćanje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt  

      Opremanja  audiovizualnom  opremom  višenamjenske  dvorane  u društvenom  

      domu u Visokom 

        24. Razmatranje i prihvaćanje Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine 

              Visoko za razdoblje 2018.do 2023. godine za 2020 godinu 
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25.  Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te  

       troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Visoko u  2020. godini. 

26. Razmatranje i prihvaćanje Odluke o Izmjeni Odluke o Općinskim porezima Općine 

      Visoko 

27. Pitanja i prijedlozi. 

 

Točka 1. 

 Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju  Proračuna Općine Visoko  

            za 2020. godinu 

 

Ivan Hadrović 

 

            Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Visoko za 2020. godinu primili ste u 

pismenom obliku zajedno sa materijalom za sjednicu. Molim načelnika da dade obrazloženje. 

 

  Dragutin Mateković  

 

           Iz godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Visoko za 2020. godinu, vidiljivo 

je da su ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 5.013.076,20 kuna, što je za 34,68% 

manje planiranih za 2020. godinu odnosno 35,42% manje u odnsu na 2019. godinu.  Ukupni  

rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 9.003.785,94 kuna, odnsno 6,49% manje od plana za 

2020. godinu, odnsno 11,04% manje u odnosu na 2019. godinu. 

          Prihodi su manji od rashoda, i to u iznosu od 3.990.709,74 kuna, primici od financijske 

imovine i zaduživanja iznose 5.243.028,99 kuna, a preneseni manjak iz prethodnih godina 

iznosi 645.837,17 kuna, stoga višak prihoda za raspodjeliti u slijedećem razdoblju iznosi 

606.482,08 kuna.     

          Obrazlaže stavku po stavku u prihodovnoj i rashodovnoj strani godišnjeg izvještaja. 

 

Ivan Hadrović 

 

               Zahvaljujem načelniku, na danom obrazloženju, predlažem da prihvatimo Godišnji 

izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Visoko za 2020. godinu.    

              Otvaram raspravu. 

              U svojim diskusijama članovi vijeća prihvatili su Godišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna Općine Visoko za 2020. godinu, te predsjednik isti stavlja na glasovanje. 

               Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko jednoglasno,   

donosi     

      

G O D I Š N J I  I Z V J E Š T A J 

o izvršenju Proračuna Općine Visoko za  2020. godinu 

                                  KLASA:400-01/19-01/2, URBROJ:2186/027-01-21-1 

                        Godišnji izvještaj prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio, a objaviti će se  

                                           u „Službenom vjesniku Varaždinske Županije" 
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                                                                        Točka 2. 

Razmatranje i prihvaćanje Izvršenja Plana razvojnih programa za 2020. godinu 

 

                                                             Ivan Hadrović  

                 

     Za  ovu  točku   dnevnog   reda   primili   ste   izvršenje  plana  razvojnih  programa  za    

2020. godinu, molim načelnika da dade obrazloženje za ovu točku dnevnog reda. 

 

 

 

 

Dragutin Mateković  

 

            Plan razvojnih programa vezan je za Proračun  te je njegov  sastavni dio, a u njemu su 

razrađene realizirane investicije za 2020. godinu. 

             Obrazlaže stavku po stavku.   

 

Ivan Hadrović 

 

              Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju, predlažem da prihvatimo navedeno 

izvršenje  plana razvojnih programa za 2020. godinu.   

              Otvaram raspravu.                                                   

              U svojim diskusijama vijećnici su podržali predloženi  prijedlog, te predsjednik isti 

stavlja na glasovanje. 

              Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko jednoglasno,   donosi 

 

I Z V R Š E N J E P L A N A 

razvojnih programa za  2020.  godinu 

Izvršenje plana  prileži  Zapisniku  i čini njegov sastavni dio  

Klasa: 400-01/19-01/03, Urbroj: 2186/027-01-21-1, a 

                         objaviti će se  u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ 

 

Točka 3. 

Razmatranje     i    prihvaćanje   Izvršenja    Programa   održavanja    komunalne 

infrastrukture na području  Općine Visoko za 2020. godinu 

 

Točka 4. 

Razmatranje i prihvaćanje Izvršenja  Programa   građenja    komunalne   

infrastrukture za  2020. godinu 

 

Točka 5. 

Razmatranje   i    prihvaćanje   Izvršenja   Programa   javnih   potreba   u   

društvenim   djelatnostima Općine Visoko za 2020. godinu 

 

Ivan Hadrović 

 

           Predlažem   da    objedinimo   ove   tri   točke   dnevnog   reda jer su povezane. Molim  

načelnika da dade obrazloženje. 
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Dragutin Mateković 

           Primili  ste  u  pismenom   obliku     zajedno    sa    materijalom  za  sjednicu  izvješća 

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  Općine Visoko za 2020. godinu,  

zatim Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Visoko za 2020. godinu i   

Programa  javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020. godinu.  

           Obrazlaže izvršenje navedenih programa po stavkama.  

 

Ivan Hadrović 

 

          Čuli ste obrazloženje načelnika. Predlažem  da prihvatimo navedena izvješća. 

          Otvaram raspravu. 

          U svojim diskusijama članovi vijeća prihvatili su obrazloženje koje je podnio Općinski 

načelnik te predsjednik navedene Programe stavlja na glasovanje, svakog zasebno.  

          Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće  Općine Visoko jednoglasno, donosi 

 

 

 

I Z V R Š E N J E  P R O G R A M A 

održavanja komunalne infrastrukture Općine Visoko   za 2020.  godinu. 

Program prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio, 

KLASA:363-01/19-01/2,   URBROJ:2186/027-01-21-1.  

                          objaviti će se  u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" 

 

I Z V R Š E N J E  P R O G R A M A 

građenja   komunalne infrastrukture za  2020. godinu 

Program prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio,  

KLASA:363-01/19-01/3,  URBROJ: 2186/027-01-21-1.   

objaviti će se  u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" 

 

 

 

I Z V R Š E N J E  P R O G R A M A 

javnih potreba u društvenim djelatnostima 

Općine Visoko za 2020. godinu. 

Program prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio, 

KLASA:612-01/19-01/7, URBROJ: 2186/027-01-21-1. 

objaviti će se  u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" 

 

Točka 6. 

Razmatranje   i    prihvaćanje   Popisa   imovine i   obveza  Općine   Visoko    

na   dan 31.12.2020. godine 

 

                                                               Ivan Hadrović 

 

            Popis imovine i obveza na dan 31.12.2020. godine, također ste primili u pismenom 

obliku, zajedno sa materijalom za sjednicu. Molim općinskog načelnika da dade obrazloženje.  
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Dragutin Mateković 

 

            Popis se sastoji od financijske i nefinancijske imovine,  te obveza i potraživanja, 

potom obrazlaže stavku po stavku.     

 

                                                                 Ivan Hadrović 

 

             Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju, predlažem da prihvatimo popis 

imovine i obveza. 

 

            Otvaram raspravu.                                                               

            U svojim diskusijama članovi vijeća prihvatili  su predloženi prijedlog te predsjednik 

isti stavlja na glasovanje 

            Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko jednoglasno,  donosi 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

I. 

            Općinsko vijeće  Općine Visoko razmotrilo je i prihvatilo popis imovine, potraživnja  i 

obveza na dan 31.12.2020. godine. 

 

                                                                           II. 

 

            Popis imovine, potraživnja  i obveza prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

                                                                        Točka 7.     

Razmatranje i donošenje Statuta Općine Visoko 

 

Ivan Hadrović 

 

             Prijedlog Statuta Općine Visoko primili ste u pismenom obliku zajedno sa 

materijalom za sjednicu, molim načelnika da dade obrazloženje. 

 

  Dragutin Mateković 

 

            Razlozi donošenja novog Statuta Općine Visoko jesu Usklađenje sa Zakonom o 

izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te zakonom 

o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima. Obrazlaže Statut.    

 

                                                                         Ivan Hadrović 

          Zahvaljujem na danim obrazloženjima.       

          Otvaram raspravu. 

          U svojim diskusijama članovi vijeća prihvatili su predloženi prijedlog, te predsjednik  

isti stavlja na glasovanje. 

          Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko jednoglasno,   donosi 
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S T A T U T  

 OPĆINE  VISOKO 

Statut prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio, 

KLASA:012-03/21-01/01, URBROJ: 2186/027-01-21-1. 

objaviti će se  u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" 

 

                                                                    Točka 8.     

Razmatranje i donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Visoko 

 

Ivan Hadrović 

 

             Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Visoko primili ste u pismenom obliku 

zajedno sa materijalom za sjednicu, molim načelnika da dade obrazloženje. 

  

  Dragutin Mateković 

 

              Novi  Poslovnik donosi se  radi usklađenja sa  Zakonom o lokalnoj i  područnoj 

(regionalnoj) samoupravi i novim Statutom Općine Visoko. Obrazlože Poslovnik Općisnkog 

vijeća Općine Visoko.   

 

                                                                         Ivan Hadrović 

 

          Zahvaljujem na danim obrazloženjima.       

          Otvaram raspravu. 

          U svojim diskusijama članovi vijeća prihvatili su predloženi prijedlog, te predsjednik  

isti stavlja na glasovanje. 

          Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko jednoglasno,   donosi 

 

P O S L O V N I K   

OPĆINSKOG  VIJEĆA  OPĆINE  VISOKO 

Poslovnik prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio, 

KLASA:012-03/21-01/02, URBROJ: 2186/027-01-21-1. 

objaviti će se  u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" 

 

 

Točka 9. 

Razmatranje  i   prihvaćanje   Izvješća   o   radu   Općinskog načelnika za razdoblje 

od 01.srpnja do 31. prosinca 2020. godine 

 

                                                  Ivan Hadrović 

 

  Izvješće   o   radu      Općinskog    načelnika    za   razdoblje   od   01. srpnja   do  31.   

prosinca 2020. godine primili ste u pismenom obliku zajedno sa materijalom za sjednicu. 

Molim načelnika da dade obrazloženje.  

 

Dragutin Mateković 

 

              Obrazlaže stavku po stavku Izvješća. 
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Ivan Hadrović  

             Zahvaljujem  općinskom načelniku, otvaram raspravu. 

             U svojim diskusijama vijećnici su prihvatli  izvještaj, te predsjednik isti stavlja na 

glasovanje. 

             Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće  Općine Visoko,  donosi 

 

 

                                                              Z A K L J U Č A K 

 

                                                                             I. 

 

  Općinsko  vijeće  Općine Visoko razmotrilo je i prihvatilo Izvješće o radu Općinskog  

načelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2020. godine.    

 

                                                                             II.  

 

              Izvješće o radu Općinskog načelnika prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 10. 

Razmatranje  i  prihvaćanje  Izvješća  o  izvršenju poslova održavanja groblja i 

zelenih površina za 2020 godinu, Cvjećarsko-trgovačkog obrta «Frezija» 

 

Ivan Hadrović 

 

 Molim općinskog načelnika da dade obrazloženje za ovu točku dnevnog reda. 

 

Dragutin Mateković 

 

   Izvješće  o  izvršenju  poslova  održavanja  groblja  i  zelenih  površina za 2020. godinu,  

Cvjećarsko-trgovačkog obrta Frezija, primili ste u pismenom obliku zajedno sa materijalom 

za sjednicu. Predlažem da prihvatimo Izvješće. 

                                                             

                                                                 Ivan Hadrović 

 

          Zahvaljujem na danom obrazloženju.       

          Otvaram raspravu. 

          U svojim diskusijama članovi vijeća prihvatili su  Izvješće o izvršenju poslova 

održavanja groblja i zelenih površina za 2020. godinu, Cvjećarsko-trgovačkog obrta „Frezija“, 

te predsjednik  isti stavlja na glasovanje. 

          Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko jednoglasno,   donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

 

                                                                      I. 

             Općinsko  vijeće  Općine  Visoko  razmotrilo je i prihvatilo  Izvješće o izvršenju  

poslova održavanja groblja i zelenih površina  za razdoblje od 01.01.-31.12.2020. godine, 

Cvjećarsko –trgovačkog obrta Frezija. 
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                                                                                 II.   

                          

             Izvješće o izvršenju  poslova održavanja groblja i zelenih površina  za razdoblje od 

01.01.-31.12.2020. godine, prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio.       

 

 

Točka 11. 

Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja  

      Općine Visoko u području prirodnih  nepogoda za 2020. godinu 

 

Ivan Hadrović 

 

       Prijedlog Odluke primili ste u pismenom obliku zajedno sa materijalom za sjednicu. 

Molim načelnika da dade obrazloženje 

 

Dragutin Mateković 

          Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 

16/19),  temeljem   članak 17. stavak 3.  „Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, do 31. ožujka tekuće godine, izvješće o izvršenju plana djelovanja 

za proteklu kalendarsku godinu“. Tijekom 2020. godine na području Općine Visoko 

proglašena je elementarna nepogoda „Mraz“. Općinsko povjerenstvo Općine Visoko za 

procjenu šteta od prirodnih nepogoda, utvrdilo je štetu dana 26.05.2020. godine u iznosu od 

5.454,00 kuna temeljem prijava šteta žitelja Općine. U proglašenoj elementarnoj nepogodi 

nije bilo potrebe za zvanjem snaga CZ. Tijekom 2020. godine nije bilo drugi prirodnih 

nepogoda zbog kojih bi bila proglašena elementarna nepogoda na području Općine Visoko, 

nije bilo potrebe za postupanja po Planu djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. 

godinu, te je izrađeno izvješće koje ste dobili u pismenom obliku zajedno sa materijalom za 

sjednicu. 

                                                                 Ivan Hadrović 

 

          Zahvaljujem na danom obrazloženju.       

          Otvaram raspravu. 

          U svojim diskusijama članovi vijeća prihvatili su  Izvješće o izvršenju  Plana djelovanja 

Općine Visoko u području prirodnih nepogoda za 2020. todinu , te predsjednik  isti stavlja na 

glasovanje. 

          Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko jednoglasno,   donosi 

 

 O D L U K U 

o donošenju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja  

Općine Visoko u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu  

Odluka prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio, 

KLASA:920-11/21-01/01, URBROJ: 2186/027-01-21-2. 

objaviti će se  u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" 
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Točka 12. 

Odluka  o raspisivaju  izbora članova vijeća mjesnih odbora 

 na području Općine Visoko 

 

                                                      Ivan Hadrović 

       Prijedlog Odluke primili ste u pismenom obliku zajedno sa materijalom za sjednicu. 

Molim načelnika da dade obrazloženje. 

 

Dragutin Mateković 

 

       Prijedlog Odluke  o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora primili ste u 

pismenom obliku. Kako bih mogli provesti izbore za članove vijeća mjesnih odbora potrebno 

je donjeti Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine 

Visoko. Za dan provedbe izbora  planira se nedjelja, 16. svibnja  2021. godine u vremenu od 

07,00 do 19,00 sati. 

 

Ivan Hadrović 

         Otvaram raspravu. 

         U svojim diskusijama vijećnici su prihvatili prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za 

vijeće mjesnih odbora, te predsjednik isti stavlja na glasovanje. 

          Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 

 

O D L U K U 

o raspisivanju izbora za članove  vijeće mjesnih odbora  

na području Općine Visoko 

Odluka prileži Zapisniku i čini njegiv sastavni dio 

KLASA: 013-03/21-01/01, URBROJ: 2186/027-01-21/1, 

a objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ 

 

Točka 13. 

Odluka o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora  

na području Općine Visoko 

  

Ivan Hadrović 

 

   Prijedlog Odluke primili ste u pismenom obliku zajedno sa materijalom za sjednicu. 

   Molim načelnika da obrazloži ovu točku dnevnog reda. 

 

         Dragutin Mateković 

 

           Lokalni izbori održati će se 16.05.2021. godine. Moguće  je istovremeno održati izbore 

za članove vijeća mjesnih odbora. U razgovoru sa predsjednicima stranaka koje djeluju na 

području Općine donesen je zaključak da bi održali izbore za članove vijeća mjesnih odbora.  

Stoga je poterbno donjeti Odluko o postupku izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Visoko,  a kojom se utvrđuju pravila postupka izbora za članove vijeća 

mjesnih odbora, te  se prema  odgovarajućoj primjeni izbornog zakona o izboru članova 

predstavničkih tijela jedinice lokalne samouprave i Statuta Općine uređuju sukladno 

posebnostima mjesne samouprave. 
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Ivan Hadrović 

  

           Zahvaljujem na danom obrazloženju 

           Otvaram raspravu.  

           Vijećnici su prihvatili prijedlog Odluke te predsjednik isti stavlja na glasovanje. 

            Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće jednoglasno donosi. 

 

 

O D L U K U 

o postupku izbora članova vijeća mjesnih 

 odbora na području Općine Visoko 

Odluka prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio 

KLASA:026-01/21-01/1, URBROJ:2186/027-01-21-01 

Objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ 

 

     Točka 14. 

Razmatranje i prihvaćanje Izvršenja Programa korištenja sredstava ostvarenih od  

      raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za 2020. godinu 

 

Ivan Hadrović 

 

            Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2020. godine primili ste u pismenom obliku 

zajedno sa materijalom za sjednicu. 

            Molim načelnika da dade obrazloženje. 

 

              Dragutin Mateković 

 

              Ovim Programom se utvrđuje namjensko trošenje sredstava ostvarenih u 2020. 

godini od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Visoko. Ukupni prihod od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  za 

2020. godinu ostvaren je u iznosu od 4.550,00 kuna i odnosi se na prihod od privremenog 

korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.    

  

                Ivan Hadrović 

 

             Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju. 

             U svojim diskusijama vijećnici su prihvatli  Izvršenje Programa korištenja sredstava 

ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlsništvu Republike Hrvatske za 

2020. godinu, te predsjednik isti stavlja na glasovanje.  

              Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće  Općine Visoko jednoglasno,  donosi 

 

   I Z V R Š E N J E   P R O G R A M A 

korištenja  sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za 2020. godinu  

Izvršenje program prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio, 

KLASA:320-02/20-01/1,   URBROJ:2186/027-01-21-1, a  

                          objaviti će se  u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" 
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Točka 15. 

Razmatranje  i    prihvaćanje    Izvršenja  Programa  utroška  sredstava  naknade   

za zadržavanje  nezakonito igrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu 

 

Ivan Hadrović 

 

             Izvršenje Programa  utroška  sredstava  naknade  za  zadržavanje nezakonito 

izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu primili ste u pismenom obliku zajedno sa 

materijalom za sjednicu. 

            Molim načelnika da dade obrazloženje.   

 

 

                                                              Dragutin Mateković 

      Na  temelju  članka  31.  stavka  3.  Zakona  o   postupanju  s  nezakonito   izgrađenim  

zgradama Općinsko vijeće Općine Visoko dužno je donijeti Izvršenje Program utroška 

sredstava naknade za zadržavanje  nezakonito  izgrađene  zgrade u  prostoru  za  2020.  

godinu, a  kojim  se  utvrđuje  namjena korištenja i kontrola utroška sredstava naknade 

namijenjenih za izradu prostornih planova te za poboljšanje infrastrukturalne opremljenosti 

pojedinih područja Općine Visoko. Prihod u visini 30% prikupljenih sredstava naknade 

prihod je Proračuna Općine Visoko za 2020. godinu u ostvarenom iznosu od 229,91 kuna, a 

utrošit će se za izgradnju i rekonstrukciju javnih prometnih površina.  

 

 Ivan Hadrović 

 

               Čuli ste obrazloženje načelnika. Predlažem  da prihvatimo  Izvršenje Programa. 

               Otvaram raspravu. 

               U svojim diskusijama članovi vijeća prihvatili su obrazloženje koje je podnio 

Općinski načelnik te predsjednik  isto stavlja na glasovanje.   

       Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće  Općine Visoko jednoglasno, donosi 

 

I Z V R Š E N J E  P R O G R A M A 

utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 

 prostoru za 2020. godinu 

Izvršenje program prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio, 

KLASA:361-02/20-01/4,   URBROJ:2186/027-01-21-1, a  

                          objaviti će se  u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" 

Točka 16. 

Razmatranje i prihvaćanje Izvršenja Programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa za  2020. godinu 

 

Ivan Hadrović 

 

                Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu primili 

ste u pismenom obliku zajedno sa materijalom za sjednicu.  

                Molim  načelnika da  obrazloži navedeni Program. 
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                                                                   Dragutin Mateković 

        

                Navedenim programom utvrđuje se namjena korištenje i kontrola utroška sredstava 

planiranih u 2020. godini kojeg plaćaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju prodaju 

proizvoda iskorištavanjem šuma, u visini 5% od prodajne cijene proizvoda na panju. U 

Proračunu Općine Visoko za 2020. godinu ostvareni prihod šumskog doprinosa iznosi 248,00 

kuna. Sredstva će se koristiti za financiranje održavanja komunalne infrastrukture – 

održavanje nerazvrstanih cesta.  

                  

                                                                         Ivan Hadrović 

 

               Zahvaljujem na danim obrazloženju.       

               Otvaram raspravu. 

               U svojim diskusijama članovi vijeća prihvatili su predloženi prijedlog Programa, te 

predsjednik  isti stavlja na glasovanje. 

               Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko jednoglasno, donosi 

  

I Z V R Š E N J E  P R O G R A M A 

utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu  

Izvršenje program prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio, 

KLASA:321-01/20-01/1, URBROJ: 2186/027-01-21-1., a  

objaviti će se  u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" 

 

Točka 17. 

Razmatranje i prihvaćanje Izvršenja Programa utroška sredstava vodnog  

doprinosa za 2020. godinu 

 

Ivan Hadrović 

 

             Izvršenje Programa utroška sredstava vodnog doprinosa također ste primili u 

pismenom obliku, zajedno sa materijalom za sjednicu. Molim općinskog načelnika da dade 

obrazloženje.  

 

 Dragutin Mateković 

 

             Na temelju članka 12. Zakona o  financiranju vodnog gospodarstva Općinsko vijeće 

Općine Visoko dužno je donijeti Izvršenje Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 

2020. godinu, a kojim se utvrđuje namjena korištenja i kontrola utroška sredstava vodnog 

doprinosa kojeg plaća investitor u smislu propisa o prostornom urđenju i gradnji. U Proračunu 

Općine Visoko za 2020. godinu ostvareni prihod vodnog doprinosa iznosi 1.014,36 kuna. 

Sredstva iz ovog Programa koristit će se za sufinanciranje troškova sanacije klizišta i odrona 

nastalih djelovanjem erozije i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura.    

 

                                                                 Ivan Hadrović 

 

             Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju, predlažem da prihvatimo  Izvršenje 

programa utroška sredstava vodnog doprinosa. Otvaram raspravu.      
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            U svojim diskusijama članovi vijeća prihvatili  su predloženo  izvršenje te predsjednik 

isti stavlja na glasovanje 

            Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko jednoglasno,  donosi 

  

 

 

I Z V R Š E N J E   P R O G  R A M A 

Utroška sredstava vodnog doprinosa za 2020. godinu  

Izvršenje program prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio, 

KLASA:325-11/20-01/1,   URBROJ:2186/027-01-21-1, a  

                          objaviti će se  u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" 

Točka 18. 

Razmatranje  Zamolbe   obrta  za  aktivnosti  za djecu  i  mlade,    

Mala Sirena u vl. Martine Vidak 

 

                                                                 Ivan Hadrović 

 

              Zajedno sa materijalom za sjednicu primili ste zamolbu obrta za aktivnosti za djecu i 

mlade, Mala Sirena u vl. Martine Vidak. Molim općinskog načelnika da dade obrazloženje za 

ovu točku dnevnog reda. 

 

Dragutin Mateković 

 

              Martina Vidak iz Kračevca 4, 42224 Visoko dostavila je zamolbu kojom traži da 

Općina Visoko sudjeluje u sufinanciranju roditeljima za igraonicu Mala Sirena obrt za 

aktivnost za djecu i mlade, Vinično 72 B, 42224 Visoko. Igraonica se odvija tri puta tjedno po 

tri sata i mjesečna cijena je 400 kuna po djetetu, a Općina bi sufinancirala iznosom od 200 kn 

po djetetu 

 

                                                                      

Ivan Hadrović 

 

               Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju, otvrama raspravu. 

               U svojim diskusijama vijećnici su prihvatili navedeni prijedlog te predsjednik isti 

stavlja na glasovanje. 

               Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko jednoglasno donosi 

 

 

     Z A K LJ U Č A K 

 

I. 

 

                      Općinsko vijeće Općine Visoko razmotrilo je i prihvatilo Zamolbu obrta za 

aktivnosti za djecu i mlade, Mala sirena u vl. Martine Vidak za  pomoć u sufinanciranju 

igraonice roditeljima u iznosu od 200, 00 kuna po djetetu.   
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                                                                           II. 

 

                     Općinsko vijeće ovlašćuje Općinskog načelnika za ugovaranje sufinanciranja 

roditeljima  u iznosu od 200,00 kuna kao pomoć u sufinanciranju igraonice.  

 

 

Točka 19. 

Razmatranje imenovanja sudaca porotnika Županijskog Suda u Varaždinu 

 

Ivan Hadrović 

 

    Molim općinskog načelnika da dade obrazloženje za ovu točku dnevnog reda. 

 

Dragutin Mateković 

 

    Komisija za izbor i imenovanje Varaždinske županije dostavila je dopis kojim se traži 

prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Varaždinu. 

Prema navedenom dopisu Općina Visoko trebala bi predložiti jednog kandidata. Za suca 

porotnika može biti imonovan punoljetni Hrvatski državljanin dostojan obnašanja 

dužnosti koji se imenuje na vrijeme od četiri godine, a po isteku može biti ponovno biran. 

Ne smije biti stran političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću, ne smije 

obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog 

odbora, trgovačkog društva ili druge pravne osobe. Kontaktirao sam nekoliko građana no 

međutim nitko se ne želi prihvatiti navedene dužnosti. Molim vijećnike da daju prijedlog 

za imenovanje.  

 

Ivan Hadrović 

    Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju.  

    Molim vijećnike da daju svoje prijedloge.  

    Od strane vijećnika nema prijedloga, te predlažem da vijeće donese zaključak da iz 

područja Općine Visoko neće biti podnesen prijedlog kandidata za imenovanje sudaca 

porotnika Županijskog suda u Varaždinu, Komisiji za izbor i imenovanje Županijske 

skupštine Varaždinske županije.  

 

     Z A K LJ U Č A K 

 

I. 

 

                      Općinsko vijeće Općine Visoko razmotrilo je dopis kojim se traži prijedlog 

kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Varaždinu. 

 

II. 

               Općinsko  vijeće  stava je  da  iz  područja  Općine  Visoko  neće  biti  podnesen  

prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Varaždinu, Komisiji 

za izbor i imenovanje Županijske skupštine Varaždinske županije.  
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Točka 20. 

Razmatranje i donošenje Odluke o prekoračenju po računu kod Zagrebačke banke 

 

Ivan Hadrović 

 

Prijedlog Odluke o prekoračenju po računu kod Zagrebačke banke primili ste u 

pismenom obliku zajedno sa materijalom za sjednicu. Molim načelnika da dade obrazloženje.  

 

                                                  Dragutin Mateković 

 

            Zatražio sam od Zagrebačke banke odobrenje prekoračenja po računu u iznosu od 

500.000,00 kuna, koje je i odobreno na period od 12 mjeseci, u slučaju nedostatka 

proračunskih sredstava za podmirivanje financijskih obveza prema izvođačima radova. 

 

Ivan Hadrović 

 

 Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju, predlažem da prihvatimo prijedlog 

Odluke. Otvaram raspravu.  

 U svojim diskusijama vijećnici su prihvatili predloženi prijedlog, te predsjednik isti 

stavlja na glasovanje.  

 Nakon provedenog glasovanja Općinsko vijeće Općine Visoko jednoglasno donosi,  

 

 

O D L U K A  

o prekoračenju po računu kod Zagrebačke banke.  

    Odluka prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio 

   KLASA:  450-05/21-01/1, URBROJ:  2186/027-01-21-1 

  

 

Točka 21. 

Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli sredstava  

viška prihoda  za 2020. godinu 

 

Ivan Hadrović 

 

Prijedlog Odluke o  raspodjeli sredstava viška prihoda za 2020. godinu primili ste u 

pismenom obliku zajedno sa materijalom za sjednicu. Molim načelnika da dade obrazloženje.  

 

Dragutin Mateković 

 

 Na temelju članka 82. Stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 

računskom planu Općinsko vijeće Općine Visoko dužno je donijeti Odluku o raspodjeli 

sredstava viška prihoda za 2020. godinu. Ovom Odlukom utvrđuje se  višak prihoda  Općine 

Visoko za 2020. godinu u iznosu od  606.482,08 kuna. Raspoloživa sredstva viška prihoda u 

iznosu od 606.482,08 raspoređuju se za podmirenje kratkoročnog kunskog kredita Partija broj 

5701877403 podignut kod Zagrebačke banke.   

 



 

18 

 

Ivan Hadrović 

 

 Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju, predlažem da prihvatimo prijedlog 

Odluke. Otvaram raspravu.  

 U svojim diskusijama vijećnici su prihvatili predloženi prijedlog, te predsjednik isti 

stavlja na glasovanje.  

 Nakon provedenog glasovanja Općinsko vijeće Općine Visoko jednoglasno donosi,  

 

 

O D L U K A  

o raspodjeli sredstava viška prihoda za 2020. godinu   

    Odluka prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio 

   KLASA: 400-01/21-01/1, URBROJ: 2186/027-01-21-1, a  

                          objaviti će se  u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" 

 

Točka 22. 

Razmatranje i donošenje Dodatka 1. Odluke o kratkoročnom kreditnom zaduženju 

Općine Visoko 

 

Ivan Hadrović 

 

Prijedlog Dodatka 1. Odluke o  kratkoročnom kreditnom zaduženju  Općine Visoko 

primili ste u pismenom obliku zajedno sa materijalom za sjednicu. Molim načelnika da dade 

obrazloženje.  

 

Dragutin Mateković 

 

 Dodatkom I. Odluke o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Visoko mijenja se 

Članak 2. Odluke o  kratkoročnom  kreditnom  zaduženju  Općine  Visoko, a koji se odnosi na  

način i rok vraćanja kredita kojim se prolongira vraćanje tranše kredita za tri (3) mjeseca. 

Sukladno tome, slijedeća rata kredita na naplatu ide u mjesecu svibnju.  

 

Ivan Hadrović 

 

 Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju, predlažem da prihvatimo prijedlog 

Dodatka I. Odluke. Otvaram raspravu.  

 U svojim diskusijama vijećnici su prihvatili predloženi prijedlog, te predsjednik isti 

stavlja na glasovanje.  

 Nakon provedenog glasovanja Općinsko vijeće Općine Visoko jednoglasno donosi,  

 

D O D A T A K  1. O D L U K E  

o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Visoko  

    Odluka prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio 

   KLASA:  450-05/21-01/2, URBROJ:  2186/027-01-21-1  
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Točka 23.  

Razmatranje i prihvaćanje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt 

Opremanja  audiovizualnom  opremom  višenamjenske  dvorane  u društvenom 

domu u Visokom 

 

Ivan Hadrović 

 

Prijedlog Odluke o  suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt opremanja 

audiovizualnom opremom višenamjenske dvorane u društvenom domu u Visokom primili ste  

u pismenom obliku zajedno sa materijalom za sjednicu. Molim načelnika da dade 

obrazloženje.  

 

Dragutin Mateković 

 

Općina Visoko planira se prijaviti na treći LAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije 

LAG-a PRIZAG za razdoblje 2014.-2020., za provedbu tipa operacije 2.1.1 Ulaganja u 

pokretanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, ostalu povezanu infrastrukturu te turističku 

infrastrukturu. Ova Odluka izdaje se u svrhu prijave na provedbu ulaganja u projekt 

Opremanje audiovizualnom opremom, građevinske javne i komunalne namjene – 

višenamjenska dvorana u Društvenom domu u Visokom.  

 

 

Ivan Hadrović 

 

 Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju, predlažem da prihvatimo prijedlog   

Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Opremanja audiovizualnom opremom 

višenamjenske dvorane u društvenom domu u Visoko. Otvaram raspravu.  

 U svojim diskusijama vijećnici su prihvatili predloženi prijedlog, te predsjednik isti 

stavlja na glasovanje.  

 Nakon provedenog glasovanja Općinsko vijeće Općine Visoko jednoglasno donosi,  

 

 O D L U  K U  

o  suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Opremanja audiovizualnom opremom 

višenamjenske dvorane u društvenom domu u Visokom“  

    Odluka prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio 

   KLASA:  361-01/21-01/1, URBROJ:  2186/027-01-21-1,a  

                          objaviti će se  u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" 

Točka 24.  

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Visoko za razdoblje 2018. do 

2023. godine za 2020. godinu 

 

Ivan Hadrović 

              Zajedno sa materijalom za sjednicu primili ste Izvješće o provedbi Plana 

gospodarenja otpadom Općine Visoko za razdoblje 2018. do 2023. godine za 2020. godinu    

Molim općinskog načelnika da dade obrazloženje za ovu točku dnevnog reda. 
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Dragutin Mateković 

 

              Plan gospodarenja otpadom Općine Visoko za razdoblje 2018. do 2023. godine 

donesen je na sjednici Općinskog vijeća ine Visoko 27. siječnja, 2019. godine po prethodnoj 

suglasnosti Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske 

županije. Zakonom o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 

14/19) propisano je da jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi 

Plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće 

godine za prethodnu kalendarsku godinu. Stoga Vam podnosim na uvid Izvješće o provedbi 

Plana gospodarenja otpadom Općine Visoko za razdoblje 2018. do 2023. godine za 2020. 

godinu. 

 

Ivan Hadrović 

 

              Zahvaljujem na danom obrazloženju.       

              Otvaram raspravu. 

              U svojim diskusijama članovi vijeća prihvatili su predloženo Izvješće o provedbi 

Plana gospodarenja otpadom Općine Visoko za razdoblje 2018. do 2023. godine za 2020. 

godinu, te predsjednik  isti stavlja na glasovanje. 

              Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko jednoglasno,   donosi 

 

                                                      Z A K L J U Č A K   

 

                                                                      I. 

 

             Općinsko  vijeće  Općine  Visoko  razmotrilo je i prihvatilo  Izvješće o provedbi Plana 

gospodarenja otpadom Općine Visoko za razdoblje 2018. do 2023. godine za 2020. godinu 

KLASA: 350-04/21-01/1, URBROJ: 2186/027-01-21-1 od 25.02.2021. godine.   

 

                                                                                 II.   

                          

             Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine visoko za razdoblje 2018. do 

2023. godine za 2020. godinu, prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio.       

 

 

 

Točka 25.  

Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te 

troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području 

 Općine Visoko u  2020. godini 

 

Ivan Hadrović 

 

          Zajedno sa  materijalom  za  sjednicu  primili  ste  Izvješće  o  lokacijama  i  količinama 

odbačenog  otpada  te  troškovima  uklanjanja odbačenog  otpada na području Općine Visoko  

u  2020. godini. Molim općinskog načelnika da dade obrazloženje za ovu točku dnevnog reda. 
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Dragutin Mateković 

Sukladno odredbama čl. 36. st. 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom 

(“Narodne Novine”, broj 94/13, 73/17, 14/19. i 98/19), izvršno tijelo jedinice lokalne 

samouprave dužno je predstavničkom tijelu te jedinice najkasnije do 31. ožujka tekuće godine 

podnijeti Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja 

odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbacivanje otpada, te 

mjerama za uklanjanje odbačenog otpada u okoliš za prethodnu kalendarsku godinu. Na 

području Općine  Visoko tijekom 2020. godine nije utvrđena lokacija nepropisno odbačenog 

otpada na javnoj površini, te je sukaldno tome izrađeno i Izvješće. 

 

Ivan Hadrović 

              Zahvaljujem na danom obrazloženju.       

              Otvaram raspravu. 

              U svojim diskusijama članovi vijeća prihvatili su predloženo Izvješće te predsjednik  

isto stavlja na glasovanje. 

              Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko jednoglasno,   donosi 

 

                                                      Z A K L J U Č A K   

 

                                                                  I. 

 

             Općinsko  vijeće  Općine  Visoko  razmotrilo je i prihvatilo Izvješće  o  lokacijama  i  

količinama odbačenog  otpada  te  troškovima  uklanjanja odbačenog  otpada na području 

Općine Visoko u  2020. godini KLASA: 351-01/21-01/02, URBROJ: 2186/027-01-21-1 od 

25. veljače, 2021. godine. 

 

II. 

                          

             Izvješće  iz točke 1. Ovog zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu.    

 

III. 

 

            Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije. 

 

Točka 26. 

Razmatranje i prihvaćanje Odluke o Izmjeni Odluke 

 o Općinskim porezima Općine Visoko 

 

Ivan Hadrović 

 

        Prijedlog Odluke o  Izmjeni Odluke o Općinskim porezima Općine Visoko  primili ste u 

pismenom obliku zajedno sa materijalom za sjednicu. Molim načelnika da dade obrazloženje. 

 

Dragutin Mateković 

Ministarstvo financija, Porezna uprava, Središnji ured dostavio je uputu, a koja je 

vezana za nadzor nad Odlukom o Općinskim porezima Općine Visoko od strane Porezne  
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uprave. Navedenom uputom predlaže se da se iz Odluke  o Općinskim porezima Općine 

Visoko brišu sve odredbe kojima se uređuju pitanja koja predstavničko tijelo jedinice lokalne  

samouprave citiranom odredbom članka 42. Stavka 1. ZLP-a nije ovlašteno uređivati 

(neovisno o tome jesu li odredbe navedene Odluke kojima su uređena ta pitanja u suprotnosti 

ili u skladu sa odredbama Zakona o lokalnim porezima odnosno Općeg poreznog Zakona). 

Slijednom navedenog izrađen je prijedlog Odluke koju ste primili zajedno sa materijalom, te 

je iz iste vidljivo da visina stope prireza porezu na dohodak ostaje ista kako je utvrđeno 

Odlukom donesenom 13.12.2020. godine. Također, visina stope poreza na potrošnju, te visina 

poreza na kuće za odmor te visina, način i uvjeti plaćanja poreza na korištenje javnih površina 

ostaju nepromijenjeni.  

 

Ivan Hadrović 

              Zahvaljujem na danom obrazloženju.       

              Otvaram raspravu. 

              U svojim diskusijama članovi vijeća prihvatili su predloženo Izvješće te predsjednik  

isto stavlja na glasovanje. 

              Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko jednoglasno,   donosi 

 

 O D L U K U  

o  Izmjeni Odluke o Općinskim porezima Općine Visoko 

    Odluka prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio 

   KLASA:  410-01/20-01/2, URBROJ:  2186/027-01-21-2,a  

                          objaviti će se  u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" 

Točka 27. 

Pitanja i prijedlozi 

 

                                                            Dragutin Mateković 

               S obzirom da nam predstoje lokalni izbori najvjerojatnije nam je ovo posljednja 

sjednica Općinskog vijeća u ovom četverogidšnjem mandatu. Zahvaljujem svim vjećnicima 

na dosadašnjoj suradnji, na dobronamjernim kritikama, na zajedničkom radu i nadam se da 

ćemo uspješno surađivati i u slijedećem novom mandatu, svima koji se misle kandidirati i na 

nadolazeće izbore želim puno uspjeha i prijateljsku promidžbu u kampanji. 

 

                                                               Ivan Hadrović 

                Zahvaljujem se svim vijećnicima na uspješnoj suradnji. 

                Od prisutnih nitko više  nije imao pitanja ni prijedloga. 

                Time je dnevni red današnje sjednice završen, predsjednik se zahvaljuje svima na 

odazivu i sudjelovanju u raspravi. 

                 Dovršeno u  18:10 satii 

 

 

 

                ZAPISNIČAR:                                                         PREDSJEDNIK                                              

                J. Ceglec                                                                    Općinskog vijeća 

                                                                                                     Ivan Hadrović 
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