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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-01/17-01/10 

URBROJ: 238/14-01-18-19 

Kloštar Ivanić, 19.04.2018. 
 

 

                                            Z A P I S N I K   

                                                      

 

Sa 8. sjednice Općinskog vijeća Kloštar Ivanić, održane dana 18.04.2018. godine s početkom 

u 16,10  h u Općinskoj vijećnici u Kloštru Ivaniću, Školska 22 – I kat. Sjednici predsjedava 

predsjednik Općinskog Vijeća, Krešimir Bunjevac. Zapisnik vodi  Lidija Zubatović , referent 

za poslove samouprave i administrativni referent.   

 

Sjednica je javna. 

 

PRISUTNI VIJEĆNICI I VIJEĆNICE: Krešimir Bunjevac,  Josip Vrbat, Mislav Lukša, 

Dragan Vuković, Jelena Lacković Žertuš, Dražen Božić, Denis Duvnjak, Josip Tučkorić, , 

Ivan Novak, 

Danijela Bardić, pridružuje se u 16,10 

Nenad Kukec  pridružuju se u 16,11 

Miljenko Majdek, pridružuje se u 16,19 

Božidar Balenović,  Jozo Vuković, pridružuju se u 16,35 

Damir Kašnar, pridružuje se u u 17,15 

 

 

OSTALI PRISUTNI: 

Željko Filipović – načelnik Općine Kloštar Ivanić 

Branko Šafran – zamjenik načelnika Općine Kloštar Ivanić  

Predstavnici Obiteljskog radija Ivanić – Vesna Gregčević Jelica, Zvonimir Gaiger     

Sanela Đura – Pročelnica Jedinstvenog Upravnog odjela  

Lidija Zubatović, referent za poslove samouprave i administrativni referent 

Ivana Škorjanec, Emilio Habulin – izrađivači Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu 

Kloštar Ivanić  

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac otvara raspravu o zapisniku sa 7. sjednice 

Općinskog vijeća. Otvara se rasprava.  

Utvrđeno je da se nitko ne javlja za riječ i daje se zapisnik 7 sjednice na glasanje.  

U trenutku glasanja u  vijećnici je prisutno 9  vijećnika, te se utvrđuje da postoji kvorum.  

Sa 7 glasova „za“ i 2 suzdržana glasa usvaja se zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća 

održane 15.03.2018. godine.  

Predlaže se da se točka 1. stavi u raspravu prije aktualnog sata radi prisutnosti izvjestitelja.  

Prijedlog se daje na glasanje. Jednoglasno se usvaja gore navedeni prijedlog. 

Daje se na glasanje prijedlog dnevnog reda kako je naveden sa  već usvojenom  
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izmjenom redoslijeda točke 1. 

Jednoglasno se usvaja dnevni red.  

    

                                                      D n e v n i   r e d: 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za 

Općinu Kloštar Ivanić, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

1. Rasprava i donošenje: 

a) Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2017. g., 

b) Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2017. g.,               

c) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 

2017. g.,    

d) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 

2017. g.,  

e) Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2017. g.,  

f) Izvješća o izvršenju Programu javnih potreba u sportu u 2017. g.,  

g) Izvješća o izvršenju Programu javnih potreba u kulturi u 2017. g.,   

Izvjestitelj: općinski načelnik         

2. Rasprava i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić 

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine,  

Izvjestitelj: općinski načelnik  

3. Rasprava o Izvješću o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 

srpanj - prosinac 2017. godine i donošenje Zaključka, 

Izvjestitelj: općinski načelnik 

4. Rasprava i donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu, 

Predlagatelj: općinski načelnik  

5. Rasprava i donošenje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2017. godinu, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

6. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje 

komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE JAVNIH I JAVNIH ZELENIH POVRŠINA“ na 

području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora, 

Predlagatelj: općinski načelnik,   

7. Rasprava i donošenje Odluke o IV. izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju 

mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić od roditelja – korisnika usluga,  

Predlagatelj: općinski načelnik 

8. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić, 

Predlagatelj: Komisija za dodjelu javnih priznanja i suradnju sa JLP(R)S RH i drugih 

država 

9. Rasprava i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu,  

Predlagatelj: općinski načelnik 

10. Razno  
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                                                         T o č k a 1.  

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za 

Općinu Kloštar Ivanić, 

Predlagatelj: općinski načelnik 

 

Izvjestitelji Ivana Škorjanec i Emilio Habulin upoznaju prisutne sa Procjenom rizika od velikih 

nesreća za Općinu Kloštar Ivanić. 

Otvara se rasprava. Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Konstatira se da je u vijećnici prisutno 11 vijećnika.  

Sa 6 glasova „za“ i 5 suzdržanih donosi se                

 

ODLUKA 

o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kloštar Ivanić 

 

Članak 1. 

Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Kloštar Ivanić, koju je izradila 

Radna skupina osnovana Odlukom općinskog načelnika o postupku izrade Procjene rizika od 

velikih nesreća za Općinu Kloštar Ivanić i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika 

od velikih nesreća za Općinu Kloštar Ivanić (KLASA: 810-01/18-01/01, URBROJ: 238/14-

02-18-8 od 26.02.2018. godine). 

 

Članak 2. 

Temeljem članka 7. stavak 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od 

katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 65/16), a za potrebe izrade Procjene rizika 

od velikih nesreća za Općinu Kloštar Ivanić, angažiran je ovlaštenik za prvu grupu stručnih 

poslova u području planiranja civilne zaštite, u svojstvu konzultanta -  Ustanova za 

obrazovanje odraslih Defensor, Zagrebačka 71, 42 000 Varaždin. 

 

Članak 3. 

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Kloštar Ivanić čini prilog i sastavni dio 

ove Odluke. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Zagrebačke 

županije“. 

                                                        Aktualni sat 
    

- Načelnik Željko Filipović, podnosi izvješće o događanjima u razdoblju od prošle 

sjednice vijeća. 

- Od zadnjeg vijeća mogu spomenuti slijedeće što je značajno do današnjeg dana. 

- Radovi na dogradnji dječjeg vrtića su pri završetku. Potrebno je završiti podove koji 

će krenuti ovih dana. Isto tako i  uređenje okoliša i postava ograda kako bi mogli 

završiti te dobiti izjave nadzora izvođača te izraditi energetski certifikat istog. Zatim 

slijedi prijava za teh. pregled. 

-  Možemo se pohvaliti da smo dobili odluku o prihvaćanju projekta za sufinanciranje 

preko EU fondova iz Agencije za ruralni razvoj. Taj iznos predviđen za sufinanciranje 

u iznosu od 900.000,00 €, tj. 90% od maksimalnog iznosa koji se financirana po toj 

mjeri 7.4.1. Možemo se pohvaliti da smo prvi po odobrenim sredstvima i jedni od 

rijetkih koji su bili gradovi i općine u 3. skupini razvijenosti. Sve ostalo su gradovi i 
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općine slabije razvijene od nas.  Sada očekujemo da potpisivanje ugovora a prema 

riječima ravnateljice agencije do toga će doći nakon rješavanja žalbi onih koji nisu 

prošli.    

- Radovi na rekonstrukciji ceste Čemernica prema novom planu u dinamici i po 

tvrdnjama izvođača do sredine petog mjeseca bi trebali biti gotovi. 

- Isto tako u razgovoru sa ministrom poljoprivrede RH u Vrbovcu 13.4. rekao sam da 

vršimo pripreme i organiziramo 9.6. izložbu konja te ćemo u sklopu toga pokazati a i 

obilježiti završetak radova na izradi ceste i dječjeg vrtića i nadamo se da će biti i on 

prisutan.  

- Izvedeni su radovi na uređenju WC u domu u Čemernici.  

- Sklopljeni su ugovori dijelom za radove po programima građenja i održavanja te smo 

za one koje imamo krenuli u izvođenje radova održavanja. 

- Predana je prijava za radove na natječaj ministarstva demografije za dječji vrtić te 

očekujemo rezultate. 

- U subotu 7. travnja 2018.g. LD Srndać i Općina Kloštar Ivanić organizirali su akciju 

„Zelena čistka“. 

- Uz 30-ak lovaca iz LD Srndač akciji su se priključili i: DVD Čemernica Lonjska, 

Kloštranske mažoretkinje, DPP Ivanić Grad, Crveni križ,  Šumarija Novoselec i ostali. 

- Ukupno je bilo 60-ak sudionika. Sudionici su podijeljeni u skupine prema 

kontejnerima koji su ranije postavljeni od komunalnog poduzeća Ivakop na slijedeće 

lokacije: Sportski park Kloštar, Stočni sajam Kloštar, Put u Trojičke vinograde i šume 

Sobočani i Ovršine. Sakupljeno je 30-ak m3 otpada, odnosno 4,05 t. Nakon akcije 

sudionici su se okupili u Lovačkom domu u Čemernici Lonjskoj na druženju, ručku  i 

zajedničkom fotografiranju. Lokacije koje nisu počišćene, počistiti će se u preostale 

dvije akcije koje se planiraju tokom ove godine u lipnju i rujnu. 

- Sa jučerašnjim danom imamo samo dva javna radnika trenutno je raspisan poziv za još 

jednog jer je jučer jedan raskinuo ugovor sa općinom. Predviđeni završetak ugovora za 

njih je do 15.6. ove godine. 

 

Mislav Lukša: ispred kluba NLB 

Apel na predsjednika Općinskog vijeća da upozori načelnika da poštuje  Statut OV i 

Poslovnik OV  u kojem se govori da se odluke općinskog načelnika opći akt upravni i 

neupravni objavljuje na web stranicama OKI.  

Pitanje načelniku, zašto ne poštuje odluke vijeća i pitanje predsjedniku OV što je učinio po 

tom pitanju da zaštiti zakonitost rada ove općine? 

Molim načelnika ubuduće da sve svoje upravne i neupravne akte sukladno Statutu i 

Poslovniku OV i pozitivnim zakonskim propisima objavljuje na web stranicama.  

Predsjedniće vijeća zašto dozvoljavate da se ta nezakonita radnja ponavlja već 5 godina za 

redom? 

Predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac: Mislim da načelnik poštuje odluke 

Općinskog vijeća, ostalo ću provjeriti ukoliko to ne čini dostaviti ćemo Vam pismeni 

odgovor.  

Jelena Lacković Žertuš : Da li postoji mogućnost uređenja dječjeg igrališta na sportskom 

parku ili dopune sa nekim sportskim sadržajima? 

Kakvi su planovi za završetak parkirališta na groblju u Kloštru Ivaniću? 

Kada će se pokupiti sipina na cesti? 

Kada će se dobiti dozvola za rušenje doma u Čemernici? 

Kakva je situacija sa domom u Vinarima i stavljanja fasade po domovima? 

Načelnik Željko Filipović: 
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Odgovor na Vaša postavljena pitanja, može se sve izvršiti na razini onoliko koliko ime 

novaca.  

Sportski park obogatiti sa sadržajima za mlade kao i organiziranjem sportskih igara od 

strane udruga posebice za Konjogojsku izložbu.  

Parkiralište na groblju je za sada  napravljeno ali po fazama omogućuje daljnje uređenje 

(zelenilo, osvjetljenje i sl.) 

Sipina će se pokupiti u skoro vrijeme. Preko sredstava županije i Ministarstva Regionalnog 

razvoja pokušati ćemo osigurati sredstva za uređenje domova i fasade na istima.  

 

Mislav Lukša:  

Osvrće se na učestalo paljenje smeća na području OKI, posebice na području MO Kloštar 

Ivanić i Sobočana tijekom vikenda te primjedbe građana o paljenje istog.  

Spaljivanjem smeća zagađuje se zrak što naravno nije normalno.  

Da li je normalno da smo se pretvorili u javnu spalionicu smeća? 

Što čini (pitanje za pročelnicu JUO) prvenstveno UO da profunkcionira komunalno 

redarstvo  i vikendom (tj. da radi 24 sata) da se ne ignoriraju molbe građana? 

Što se može učiniti da svi građani kupe kante za otpad i da se ne spaljuje isti? 

Pitanje  načelniku:  

Asfaltiranje ili posipavanje ulica na području OKI (Vinogradski odvojci I, V, VIII, Put u 

Raj, Graničarski odvojci u Sobočanima.  

Što se čini da se te ulice asfaltiraju ili barem posipaju (saniraju)? 

U kojoj ste fazi projektiranja, izgradnje odvodnje u legalnoj izgradnji kanalizacije  za 

naselje MO Kloštar Ivanić ? Rok je do 2023.godine.Koje su sankcije ako to do tada ne 

bude izvršeno i tko će snositi odgovornost ako se to dogodi? 

Načelnik Željko Filipović:  

Što se tiče smeća u tijeku su poljski radovi i još uvijek je dozvoljeno spaljivanje korova.  

Komunalni redar nije u mogućnosti nadzirati svako spaljivanje smeća i korova, svaki 

građanin bi trebao dojaviti ako ima informaciju o istom.  

U naredno vrijeme će se nasipavati, kopati i asfaltirati prema raspoloživim iznosima u 

proračunu. Što se tiče čišćenja kanala, u suradnji sa Hrvatskim vodama i mjesnim 

odborima dogovoriti čišćenje istih.  

Što se tiče kanalizacije, Vodoopskrba i odvodnja dobila je dozvolu za projektiranje                                                                                                                                                                               

Istočnog  dijela  cesta  Kloštar Ivanić i Babonićeve ulice. Rok izvedbe je do 2023.  

Penale će plaćati država ukoliko izvedba neće biti u roku.  

Dragan Vuković: Kakva je situacija sa rekonstrukcijom nogostupa u ul. Kralja Tomislava 

i izradom nastavka nogostupa u istoj ulici prema Cagincu?     

Načelnik Željko Filipović: U programu gradnje je da se napravi nogostup u ul. Kralja 

Tomislava i 3 autobusne stanice (ugibalište). Ići ćemo sa prijavom za dobivanje 

županijskih sredstava i iz fondova Ministarstva Regionalnog razvoja za te namjene.  

Denis Duvnjak:Jesu li ili ako nisu zašto nisu osobe koje primaju socijalnu naknadu 

uključene u javne radove? 

Da li postoji mogućnost da obavljaju takve radove i na koje poslove ih se može 

rasporediti? 

Park Hrvatskih branitelja, stanovnici su zbunjeni, stalno se nešto počne raditi, pa se stane, 

pa opet isto ispočetka.  

Zanima me što se radi, po kojem planu i kada će radovi biti završeni? 

Pročelnica Upravnog odjela, Sanela Đura: 

U javne radove uključene su određene kategorije sukladno pravilniku Zavoda za 

zapošljavanje.  
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Načelnik Željko Filipović: Što se tiče parka Hrvatskih branitelja, počelo je vađenje 

panjeva koje će biti završeno idući tjedan. U narednom periodu predstoji planiranje zemlje 

i košnja trave.  

Josip Vrbat: U Čemernici Lonjskoj izvode se radovi na rekonstrukciji ceste.  

Zanima me da li će izvođač nakon završetka radova  sanirati cestu koja se oštećuje 

prilikom izvođenja sadašnjih radova.  

U Lipovcu Lonjskom također je došlo do oštećenja ceste prilikom učestalih prelaska   

dizalice na obližnju bušotinu od strane INE.  

Načelnik Željko Filipović: Obaviti ćemo razgovor sa INOM i STSI na koji način bi mogli 

dobiti kompenzaciju u radovima ili da plate određenu ležarinu za cestu.  

Što se tiče izvođača Swietelsky koji izvodi radove u Čemernici Lonjskoj, oni će sanirati 

nastala oštećenja.  

Božidar Balenović: 

Zašto više ne dobivalo pisane materijale za vijeće, već u materijalima piše ukoliko postoji 

potreba za istima da se obratimo pročelnici kako bi se mogli pripremiti. 

Predlažem da se kupe tableti za vijećnike.  

Pitanje smeđe signalizacije postavljeno po 5 puta. (znakovi izokrenuti).  

Kada će se krenuti sa navozom kamena? 

Kada će početi sa radom tržnica u dvorištu pučkog doma? 

U dvorištu pučkog doma pokraj vrtića stoji sipina pune 2 godine. 

Kod izrade monografije RIS-a nedostaje nam grb općine.  

Krešimir Bunjevac: Po Poslovniku o radu OV omogućuje nam se elektronsko slanje 

saziva i materijala za vijeće. Kupnja laptopa je na izvršnoj vlasti.   

Načelnik, Željko Filipović: Pokušati ćemo za sve vijećnike nabaviti tablete.  

Znakovi tkz. smeđe signalizacije koji su krivo okrenuti, domar će okrenuti u pravom 

smjeru a nove ćemo naručiti u sklopu natječaja. Za sipinu tj. navoz kamena vršiti će se 

sukladno mogućnostima u Proračunu.  

Jozo Vuković : Cesta u Naftaplinskoj ulici kod stambene zgrade je u katastofalnom stanju.  

Održavanje zelenih površina koje koštaju 150.000 kn glasamo na vijeću a izgradnju vrtića 

koji košta 9 mil. kn ne znamo ni tko je izvođač.  

Načelnik, Željko Filipović: 09.06. ćemo pokazati vrtić, a nije rečeno da ćemo do tada 

dobiti uporabnu dozvolu.  

Nenad Kukec: Da li je moguće dobiti adekvatniji prijelaz preko ceste radi prvašića u ul. 

Stjepana Radića. Što se tiče komunalnog odjela u Općini Kloštar Ivanić imate 2 

posvađanih ljudi. Što ćete učiniti da se konačno  u komunalnom odjelu počnu dogovorno 

rješavati  poslovi i komunalna problematika stranaka. 

Molim pismeni odgovor što će Općina Kloštar Ivanić učiniti po navedenim pitanjima.  

Načelnik, Željko Filipović: Dogovoriti ćemo sastanak sa Policijskom postajom i 

Županijskim cestama i pokušati riješiti postavljanje „ležečih“ policajaca na gore 

spomenutoj cesti.  

Novak Josip: Što je sa Vukovarskom ulicom koja se spaja na Lipovec Lonjski a ista je u 

katastrofalnom stanju? 

Da li će općina prijaviti na inicijavitu WI-FI EU? 

Načelnik, Željko Filipović: Općina Kloštar Ivanić se prijavila na inicijativu wi-fi eu, 

15.05.u 13,00 sati znati će se rezultati. Prolazi samo 15 općina i gradova. 

Što se tiče sanacije Vukovarske ulice, projekat smo prijavili prema Zagrebačkoj županiji. 

Za sada su prošla oba  projekta sanacija zgrade stare apoteke  i Vukovarska. 

Ministarstvo Regionalnog razvoja još za sada nije dalo suglasnost za financijske projekte.    
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                                                    T o č k a  2.  

            Rasprava i donošenje: 

a) Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2017. g., 

b) Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2017. g.,               

c) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 

2017. g.,    

d) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 

2017. g.,  

e) Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2017. g.,  

f) Izvješća o izvršenju Programu javnih potreba u sportu u 2017. g.,  

g) Izvješća o izvršenju Programu javnih potreba u kulturi u 2017. g.,   

Izvjestitelj: općinski načelnik       

Računovodstveni referent Vlatkica Šilipetar upoznaje prisutne sa Programima kako su 

navedeni. 

Danijela Bardić ispred Odbora za financije i Proračun upoznaje prisutne sa zaključcima sa 

sastanka Odbora.   

Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac otvara raspravu. 

U raspravi učestvuju Mislav Lukša, Božidar Balenović, Željko Filipović.   

Zatvara se rasprava i  daje se na glasanje.  

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. 

g., 

Sa 8 glasova „za“ i 7 suzdržanih glasova usvaja se   

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2017. g., 

Daje se na glasanje  

Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2017. g.,               

Sa 8 glasova „za“ i 7 suzdržanih glasova usvaja se   

Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2017. g.,    

Daje se na glasanje  

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2017. 

g.,    

Sa 10 glasova „za“ i 5 suzdržanih usvaja se  

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 

2017. g.,   

Daje se na glasanje  

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2017. 

g.,  

Sa 10 glasova „za“ i 5 suzdržanih usvaja se  
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Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 

2017. g.,  

Daje se na glasanje  

Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2017. g.,  

Sa 10 glasova „za“ i 5 suzdržanih usvaja se  

Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2017. g.,  

Daje se na glasanje  

Izvješće o izvršenju Programu javnih potreba u sportu u 2017. g.,  

Sa 10 glasova „za“ i 5 suzdržanih usvaja se  

Izvješće o izvršenju Programu javnih potreba u sportu u 2017. g., 

 

                                                          I Z V J E Š Ć E                                                  

                                               O IZVRŠENJU PROGRAMA 

                               JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2017. GODINU 

 

                                                                   I. 

Iznos planiranih sredstava za Program javnih potreba u sportu u 2017. godini 

 =295.000,00 kn. 

Ovo Izvješće obuhvaća izvršenje Programa javnih potreba u sportu u 2017. godini: 

 

Naziv konta                                                                                         Ostvarenje 

 

 

1. NK „KLOŠTAR“                                                                          168.000,00 kn 

 

2. NK „LIPOVEC“                                                                             44.000,00 kn 

 

3. Streljačka družina „Lipovec“                                                          23.000,00 kn 

 

4. KARATE KLUB  „KIK“  KLOŠTAR IVANIĆ                             45.500,00 kn 

 

5. „KLOŠTRANSKI SKAUTI“                                                          12.500,00 kn    

  

6. Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava                                                 1.579,65 kn 

 

Ukupno:                                                                                            294.579,65 kn 

 

                                                                  II 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu 

stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Zagrebačke županije. 

 

Daje se na glasanje  

Izvješće o izvršenju Programu javnih potreba u kulturi u 2017. g.,   

Sa 10 glasova „za“ i 5 suzdržanih usvaja se  

Izvješće o izvršenju Programu javnih potreba u kulturi u 2017. g.,   

                                             

                                                   I Z V J E Š Ć E 

                                           IZVRŠENJU PROGRAMA 

                       JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2017. GODINU 
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Iznos planiranih sredstava za Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu 

=280.000,00 kn. 

Ovo Izvješće obuhvaća izvršenje Programa javnih potreba u kulturi u 2017. godini: 

 

 

Naziv konta                                                                                             Ostvarenje 

1. DVD KLOŠTAR IVANIĆ - LIMENA GLAZBA                           10.500,00 kn                                 

 

2. KUD „OBREŠKA“ DONJA OBREŠKA                                         47.500,00 kn 

 

3. KUD „KLOŠTAR“ KLOŠTAR IVANIĆ                                         32.000,00 kn 

 

4. KLOŠTRANSKE MAŽORETKINJE                                               36.000,00 kn 

 

5. OGRANAK MATICE HRVATSKE U KLOŠTAR IVANIĆU        15.100,00 kn 

 

6. UDRUGA PRIJATELJI KLOŠTRA                                                  16.900,00 kn   

 

7. KNJIŽNICA U KLOŠTAR IVANIĆU                                            120.000,00 kn 

 

8. Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava                                                    1.579,65 kn                                        

      

Ukupno:                                                                                                279.579,65 kn 

 

                                                                         II. 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu 

stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Zagrebačke županije. 

vješće o izvršenju Programu javnih potreba u kulturi u 2017. g.,   

                                                   T o č k a  3.          

  

Rasprava i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 

razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine,  

Računovodstveni referent Vlatkica Šilipetar upoznaje prisutne sa  Godišnjim izvještajem o 

izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. 

godine 

Danijela Bardić ispred Odbora za financije i Proračun upoznaje prisutne sa zaključcima sa 

sastanka Odbora.  

Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac otvara raspravu. 

U raspravi učestvuju Mislav Lukša, Božidar Balenović, Željko Filipović, Josip Vrbat, Jozo 

Vuković, Denis Duvnjak. 

Zatvara se rasprava i  daje se na glasanje.  

Sa 10 glasova „za“ i 5 suzdržanih usvaja se  

Godišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. 

siječnja do 31. prosinca 2017. godine,  

 

                                                      T o č k a  4.  

 

Rasprava o Izvješću o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje srpanj - 

prosinac 2017. godine i donošenje Zaključka, 

Izvjestitelj: općinski načelnik, Željko Filipović. 
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Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac otvara raspravu. 

U raspravi učestvuju Mislav Lukša, Željo Filipović. 

Zatvara se rasprava.  

Donosi se  

Z A K L J U Č A K 

o Izvješću o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.07.2017. – 31.12.2017. godine 

 

 

I. 

 

Općinsko vijeće razmatralo je Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za 

razdoblje 01.07.2017. – 31.12.2017. godine, te isto prima na znanje. 

 

 

II. 

 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Zagrebačke županije. 

 

                                                              T  o č k a  5.  

Rasprava i donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu, 

Pročelnica Jedinstvenog Upravnog odjela, Sanela Đura upoznaje prisutne sa Izvješćem o 

provedbi Plana Gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić za 2017.  

Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac otvara raspravu. 

Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Sa 9 glasova „za“ i 5 suzdržanih donosi  se  

 

 

O D L U K A 

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu 

 

I. 

 

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić usvaja Izvješće o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu.     

II. 

 

Izvješće čini sastavni dio ove Odluke. 

 

III. 

 

Izvješće se dostavlja Zagrebačkoj županiji.  

                                                                

IV. 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Zagrebačke županije“.   

 

                                                                  T o č k a  6.  
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Rasprava i donošenje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2017. godinu, 

Pročelnica Jedinstvenog Upravnog odjela, Sanela Đura upoznaje prisutne sa Izvješćem o 

primjeni agrotehničkih mjera za 2017.god. 

Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac otvara raspravu. 

U raspravi učestvuje Mislav Lukša i Željko Filipović. 

 Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Sa 9 glasova „za“ i 5 suzdržanih donosi  se  

 

IZVJEŠĆE 

 

o primjeni agrotehničkih mjera za 2017. godinu 

 

 UVOD  

 

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj 16. listopada 2014. 

godine, donijelo je Odluku o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog 

zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od 

požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu na području Općine Kloštar Ivanić (Glasnik 

Zagrebačke županije broj 28/14; dalje u tekstu: Odluka).  

 

Sukladno članku 12 stavak 2 Zakona o poljoprivrednom zemljištu, jedinica lokalne 

samouprave dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i 

selo godišnje izvješće o primjeni mjera propisanih Odlukom, do 31. ožujka svake tekuće 

godine za prethodnu godinu. Člankom 2. Odluke, kao agrotehničke mjere i mjere za 

uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su: 

 

1. zaštita od erozije, 

2. održavanje živica i međa, 

3. mjere za sprečavanje zakorovljenosti, 

4. održavanje kanalske mreže, 

5. održavanje poljskih puteva, 

6. mjere zaštite od požara. 

 

Općina Kloštar Ivanić raspolaže ukupno s 3932 ha poljoprivrednih površina, što 

predstavlja oko  51 % ukupne površine općine. Sve ove površine su u privatnom vlasništvu, 

izuzev 735 ha koje su vlasništvo države. Šumske površine zauzimaju ukupno 2558 ha ili  33 

% ukupne površine općine. 

Šume na području općine u nadležnosti su Uprave šuma podružnica Zagreb, Šumarija 

Novoselec, koja djeluje u sastavu javnog poduzeća za gospodarenje šumama i šumskim 

zemljištem u Republici Hrvatskoj «Hrvatske šume». 

 

 EROZIJA 

 

 Tijekom 2017. godine nije bilo značajnijih pojava erozije, za klizišta koja su nastala 

ranijih godina izrađeni su projekti sanacije. 

 

 

ODRŽAVANJE ŽIVICA I MEĐA  I MJERE SPREČAVANJA ZAKOROVLJENOSTI 
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Jedinstveni upravni odjel je tijekom 2017. godine poslao 79 upozorenja vlasnicima i 

posjednicima zbog neodržavanja njihovih poljoprivrednih zemljišta, što je rezultiralo 

uređenjem i privođenju namjeni istih.  

Najveći problemi javljaju se zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa, tj. na nekim 

česticama ima nekoliko vlasnika, koji najčešće žive van Republike Hrvatske. 

 

ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE I POLJSKIH PUTEVA 

 

 Održavanje kanalske mreže je u nadležnosti Hrvatskih voda, gdje Općina kroz dopise i 

sastanke pokušava ukazati na probleme na mreži koju onda Hrvatske vode saniraju. 

 Na održavanje poljskih puteva je u 2017. g. utrošeno 51.555,60  kn. 

 

 ZAKLJUČAK  

 

Područje Općine Kloštar Ivanić je u velikom dijelu pokriveno zelenim obradivim 

površinama, od čega su neke zapuštene godinama. Općina Kloštar Ivanić nastoji, prije svega 

aktivnim mjerama, potaknuti vlasnike i posjednike zemljišta na njihovo redovito obrađivanje i 

sprečavanje njihove zakorovljenosti.  

 

Ovo Izvješće objavit će se u „Glasniku  Zagrebačke županije“. 

                

                                                     T o č k a 7. 

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje 

komunalne djelatnosti „ODRŽAVANJE JAVNIH I JAVNIH ZELENIH POVRŠINA“ na 

području Općine Kloštar Ivanić na temelju ugovora, 

Predlagatelj općinski načelnik 

Pročelnica Jedinstvenog Upravnog odjela, Sanela Đura iznosi obrazloženje prijedloga 

načelnika za odabir najpovoljnije ponude. 

U otvorenom roku za dostavu ponuda Stručno povjerenstvo zaprimilo je dvije ponude   

za obavljanje predmetne komunalne djelatnosti za područje Općine Kloštar Ivanić: 

FLORALIS d.o.o, Zvekovac, Zvekovac 27, 10342 Dubrava  i KOMUNALNI CENTAR 

d.o.o., Moslavačka 13, 10310 Ivanić Grad.  

Stoga općinski načelnik predlaže Općinskom vijeću da se za obavljanje ove komunalne 

djelatnosti u 2018. godini prihvati ponuda FLORALIS d.o.o., Zvekovac 27, 10342 Dubrava. 

Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac otvara raspravu. 

U raspravi učestvuju Božidar Balenović i Jelena Lacković Žertuš.  

Zatvara se rasprava i daje se na glasanje.  

Sa 12. glasova „za“  i 2 suzdržana glasa donosi se  

  

                                                                 O D L U K A 

                     o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti   

                      «ODRŽAVANJE JAVNIH I JAVNIH ZELENIH POVRŠINA »    

                                                          na temelju ugovora 

 

I. Općina Kloštar Ivanić povjerava obavljanje komunalne djelatnosti 

«ODRŽAVANJE JAVNIH I JAVNIH ZELENIH POVRŠINA» za područje 

Općine Kloštar Ivanić u 2018. godini 

 

               - FLORALIS d.o.o., Zvekovac 27, 10342 Dubrava.  
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                                                           O b r a z l o ž e n j e : 

 

Općina Kloštar Ivanić – Općinski načelnik donio je dana 23.03.2018. godine Odluku o 

provođenju postupka prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti – 

«ODRŽAVANJE JAVNIH I JAVNIH ZELENIH POVRŠINA » na području Općine Kloštar 

Ivanić u 2018. godini. 

 

U postupku prikupljanja ponuda zaprimljene su dvije ponude: 
- FLORALIS d.o.o., Zvekovac 27, 10342 Dubrava i 

- KOMUNALNI CENTAR IVANIĆ GRAD d.o.o. iz Ivanić Grada, Moslavačka 13. 

Razmatrajući ponude, u postupku je utvrđeno da su ponude FLORALIS d.o.o. i  

KOMUNALNI CENTAR IVANIĆ GRAD d.o.o. pravovremene, kompletne i prihvatljive.  

Sukladno mjerilima za odabir najpovoljnije ponude iz članka 27. Odluke o komunalnim 

djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine Kloštar Ivanić Povjerenstvo za 

pripremu i provedbu postupka predložilo je da se za obavljanje ove komunalne djelatnosti u 

2018. godini prihvati ponuda FLORALIS d.o.o., Zvekovac 27, 10342 Dubrava, obzirom da je 

to najpovoljnija ponuda odnosno ponuda s najnižom cijenom sposobnog ponuditelja. 

 

Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti «ODRŽAVANJE JAVNIH I JAVNIH ZELENIH 

POVRŠINA» na temelju ugovora, određeni Odlukom Općinskog načelnika o prikupljanju 

ponuda od 23.03.2018. godine, pobliže će se odrediti ugovorom o povjeravanju obavljanja 

predmetne djelatnosti izabranom ponuditelju, a sukladno članku 15. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu. Godišnja vrijednost ugovora utvrđena je Proračunom Općine Kloštar Ivanić i 

Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Kloštar Ivanić.  

 

Uputa o pravnom lijeku:       

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može tužbom pokrenuti upravni spor pred 

Upravnim sudom Republike Hrvatske. Tužba radi pokretanja upravnog spora može se 

podnijeti u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke. Tužba se predaje sudu neposredno 

ili mu se šalje poštom. 

                                                         

                                                      T o č k a 8.  

Rasprava i donošenje Odluke o IV. izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za 

naplatu usluga Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić od roditelja – korisnika usluga,  

Predlagatelj: općinski načelnik 

Pročelnica Jedinstvenog Upravnog odjela, Sanela Đura upoznaje prisutne sa  

IV. izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića 

Kloštar Ivanić od roditelja – korisnika usluga. Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir 

Bunjevac otvara raspravu. 

Danijela Bardić ispred Odbora za financije i Proračun predlaže amandman za uvrštenje riječi: 

Ispred riječi izostanak da se doda riječ opravdani tako da ista glasi opravdani izostanak.    

U raspravi učestvuju Danijela Bardić, Nenad Kukec, Mislav Lukša. 

Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac zatvara raspravu i  daje na glasanje gore 

predloženi amandman.  

U vijećnici je prisutno 14 vijećnika.  

Jednoglasno se usvaja predloženi amandman koji klasi „opravdani izostanak“.  

Daje se na glasanje prijedlog Odluke sa već usvojenim amandmanom.  

Jednoglasno se donosi  

 

                                                               ODLUKA 
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            o IV. izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga 

                        Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić od roditelja-korisnika usluga 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga 

Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić od roditelja-korisnika usluga („Glasnik Zagrebačke županije“ 

broj 35-III/14, 27/16, 34/17 i 39/17).  

Članak 2. 

            Članak 5. stavak 3. Odluke mijenja se i glasi: 

          „Na temelju evidencije Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić za dijete koje nije koristilo uslugu 

vrtića nijedan dan u mjesecu, iz opravdanih razloga, iznos režijskih troškova iznosi 40% 

cijene za taj mjesec.“ 

 

Članak 3. 

            Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Glasniku Zagrebačke županije. 

 

                                                              T o č k a 9.  

Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić, 

Predlagatelj: Komisija za dodjelu javnih priznanja i suradnju sa JLP(R)S RH i drugih 

država 

Pročelnica Jedinstvenog Upravnog odjela, Sanela Đura upoznaje prisutne sa prijedlogom 

Komisije za dodjelu javnih priznanja.  

Predsjednica Komisije za dodjelu javnih priznanja opravdala spriječenost prisustvovanja na 

sjednici vijeća.  

Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac otvara raspravu. 

U raspravi učestvuje Mislav Lukša. Zatvara se rasprava i daje se prijedlog na glasanje.  

Sa 13 glasova „za“ i 1 suzdržanim glasom donosi se  

 

                                                          O D L U K U 

                               o dodjeli javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić     

 

                                                                   I. 

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić dodjeljuje javna priznanja za osobita postignuća i 

doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine Kloštar Ivanić. 

 

                                                                  II.   

Proglašenje Počasnim građaninom Općine Kloštar Ivanić: 

1. G. Mladena Markača za zasluge u obrani suvereniteta Republike Hrvatske 

u Domovinskom ratu 

                                                     III. 

Priznanje Općine Kloštar Ivanić dodjeljuje se: 

1. Gđi. Ani Stilinović za iznimna postignuća u radu s mladima, bolesnima i nemoćnima, 

te promicanju zdravlja, zdravstvene aktivnosti i humanitarnog djelovanja;  

2. DVD Bešlinec za 65. godina uspješnog rada i djelovanja.  

                                                                

                                                                IV. 

Zahvalnica Općine Kloštar Ivanić dodjeljuje se: 
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1. Limenoj glazbi DVD-a Kloštar Ivanić za 80. godina rada i djelovanja, 

2. Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić za 60. godina rada i djelovanja, 

3. DVD Sobočani za 60. godina rada i djelovanja.  

 

                                                                 V. 

Dodjela javnih priznanja izvršit će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u 2018. godini.  

 

                                                                VI.  

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Zagrebačke županije 

 

                                                   T o č k a 10. 

 

Rasprava i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu,  

Predlagatelj: općinski načelnik 

 

Pročelnica Jedinstvenog Upravnog odjela, Sanela Đura upoznaje prisutne sa Odlukom  o 

izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 

Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Bunjevac otvara raspravu. 

Zatvara se rasprava i daje na glasanje.  

Sa 9 glasova „za“ i 5 suzdržanih donosi  se  

                                                             

                                                                O D L U K U 

                              o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 

 

                                                                 Članak 1. 

 

Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Odluka o komunalnom redu KLASA:363-

01/11-01-09, URBROJ:238/14-01-11-01, od 12.05.2011. godine ( „Službene novine Općine 

Kloštar Ivanić“ broj 4/2011).  

 

                                                                Članak 2. 

U članku 1. stavak 1. Odluke dodaje se alineja 3. koja glasi: 

„ - javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 

otpada i odvojeno prikupljanje otpada,“ 

dok alineje od 3. do 8. postaju alineje od 4. do 9.  

 

                                                               Članak 3. 

Poglavlje III. mijenja se i glasi: „“III.  JAVNA USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG 

KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA I 

ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA“ 

 

                                                               Članak 4. 

 

Članak 20. Odluke mijenja se i glasi: 

          „Miješanim komunalnim otpadom smatra se otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, 

industrije i ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, iz kojeg 

posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u 

katalogu otpada označen kao 20 03 01. 

 Biorazgradivim komunalnim otpadom smatra se otpad nastao u kućanstvu i otpad iz 

poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad.“ 
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                                                               Članak 5. 

 

Članak 21. Odluke mijenja se i glasi: 

         „Odvojeno prikupljanje otpada je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema 

njegovoj vrsti i svojstvima (papir, metal, staklo, plastika i tekstil te glomazni otpad) kako bi se 

olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada.“ 

 

                                                               Članak 6. 

Članak 22. Odluke mijenja se i glasi: 

          „Pod javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpad i prikupljanja 

biorazgradivog komunalnog otpada podrazumijeva se prikupljanje tog otpada na cijelom 

području Općine Kloštar Ivanić putem spremnika i plastičnih vreća za otpad od pojedinih 

korisnika i prijevoz tog otpada na odlagalište otpada odnosno do ovlaštene osobe za obradu 

tog otpada.“ 

                                                               Članak 7. 

Članak 23. Odluke mijenja se i glasi: 

          „Odvojeno prikupljanje otpada vrši se putem odgovarajućih spremnika koje osigurava 

davatelj usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge, putem reciklažnog dvorišta, putem 

mobilnog reciklažnog dvorišta, putem spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 

postavljenih na javnoj površini i odvojenim prikupljanjem glomaznog otpad.“ 

 

                                                               Članak 8. 

Članak 24. Odluke mijenja se i glasi: 

          „Biorazgradivi komunalni otpad prikuplja se u spremnicima za biorazgradivi otpad koje 

osigurava davatelj usluge i koji se nalaze na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge, ili 

se odlaže u vrtne kompostere i kompostišta za kućno kompostiranje.“ 

 

                                                               Članak 9. 

Članak 25. Odluke mijenja se i glasi: 

          „Glomazni otpad prikuplja se bez naknade u reciklažnom dvorištu i jednom godišnje na 

lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge, odnosno uz naknadu na zahtjev i po pozivu 

korisnika usluge.“ 

                                                               Članak 10. 

Članak 26. Odluke mijenja se i glasi:   

          „Problematični otpad (opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno 

nastaje u kućanstvu) prikuplja se u spremnicima za problematični otpad koji se nalaze u 

reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu. 

 

                                                               Članak 11. 

Članak 27. Odluke mijenja se i glasi:                                                               . 

          „Davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanje 

biorazgradivog komunalnog  otpada na području Općine Kloštar Ivanić i usluge povezane s 

javnom uslugom odvojenog sakupljanja otpada na području Općine Kloštar Ivanić je Ivakop 

d.o.o. za komunalne usluge, Savska 50, Ivanić-Grad, trgovačko društvo kojem je osnivač, 

suvlasnik i član Općine Kloštar Ivanić.“ 

                                                             Članak 12. 

Članak 28. Odluke mijenja se i glasi:                                                                                                                  

            „Korisnik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja 

biorazgradivog komunalnog otpada i obveznik plaćanja cijene te usluge sukladno važećem 
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Cjeniku davatelja usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i 

korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kad je vlasnik nekretnine odnosno 

posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome 

obavijestio davatelja usluge. 

 Vlasnici nekretnina koje se trajno ne koriste ne smatraju se korisnicima usluge 

prikupljanja otpada.“ 

 

                                                              Članak 13. 

Članak 29. Odluke mijenja se i glasi:  

           „Sve fizičke i pravne osobe na području Općine Kloštar Ivanić koje se smatraju 

korisnikom usluge u smislu članka 28. ove Odluke obavezne su koristiti javnu uslugu 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada 

i davati takav otpad na odvoz osim ako korisnik posjeduju komposter za kućno kompostiranje 

ili vlastito kompostište, dok je davatelj javne usluge dužan organizirati i provoditi prikupljanje 

na cijelom području Općine Kloštar Ivanić. 

 Eventualno ne davanje na odvoz miješanog komunalnog otpada i  biorazgradivog 

komunalnog otpada ne oslobađa korisnika usluge od plaćanja cijene te javne usluge davatelju 

javne usluge, ako je davatelj javne usluge organizirao i omogućio korištenje usluge s tog 

područja.“ 

                                                              Članak 14. 

Članak 30. Odluke mijenja se i glasi:                                                                

          „Spremnici za otpad i vreće za otpad drže se u posebnim prostorima predviđenim za tu 

namjenu. Ako takvog prostora nema spremnici i vreće drže se u kućnim vežama, dvorištima i 

drugim prikladnim mjestima na način da ne smetaju upotrebi zajedničkih prolaza i prostorija 

te da se njihovim smještajem ne prouzrokuje širenje neugodnih mirisa. Spremnici za otpad 

moraju biti zatvoreni (spušten poklopac spremnika), a vreće za otpad moraju biti zavezane 

kako bi se onemogućilo ispadanje otpada i širenje neugodnih mirisa. 

 Prostor za smještaj spremnika i vreće za otpad dužni su održavati i čistiti vlasnici 

odnosno korisnici nekretnina. 

 Nije dozvoljeno držati spremnike i vreće za otpad uz pročelje objekata vidljivih s 

javnih prometnih površina.“ 

 

                                                              Članak 15. 

Članak 31. Odluke mijenja se i glasi:                                                                

          „Korisnici usluge dužni su sakupljeni otpad iz svojih nekretnina redovito iznositi i 

pažljivo odlagati u spremnike i vreće za otpad. 

 U spremnike i vreće za otpad ne smije se odlagati opasni otpad, tekućine, žar, metalni 

otpad, auto gume te uginule životinje. 

 Korisnici usluge dužni su spremnike i vreće za otpad iznijeti na javnu površinu na dan 

predviđen za odvoz otpada tako da su dostupne davatelju usluge te su ih obavezni nakon 

odvoza ukloniti s javne površine. 

 Zabranjeno je svako prebiranje i prekapanje po otpadu u spremnicima i vrećama za 

otpad kao i odnošenje otpada.“ 

                                                             Članak 16. 

Članak 32. Odluke mijenja se i glasi:                                                                

 

            „Radnici davatelja usluge koji prikupljaju otpad dužni su rukovati spremnicima i 

vrećama za otpad tako da se otpad ne prosipa, da se ne oštećuju spremnici i vreće za otpad 

kao i okolni objekti. 



 

18 

 

 Radnici davatelja usluge dužni su ispražnjene spremnike za otpad vratiti na mjesto na 

javnoj površini gdje su bili izneseni. 

 Svako onečišćenje prouzročeno prikupljanjem otpada dužan je otkloniti davatelj 

usluge.“ 

                                                             Članak 17. 

Članak 33. Odluke mijenja se i glasi: 

          „Prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada kao i 

odvojeno prikupljanje otpada detaljnije se propisuje posebnom odlukom o načinu pružanja 

javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 

koju donosi Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić.“ 

 

                                                            Članak 18. 

Članak 67. stavak 1. točke 14., 15., 16. i 17. Odluke mijenjaju se i glase: 

„14.ako ne koristi javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada i ne daje otpad na 

odvoz davatelju usluge (članak 29. st. 1.), 

15. ako postupa protivno članku 30. ove Odluke,  

16. ako postupa protivno odredbama članka 31. ove Odluke, 

17. ako krši odredbu članka 32. ove Odluke,“ 

 

                                                            Članak 19. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Glasniku Zagrebačke županije. 

 

 

 

 

                                                                 

                                                              T o č k a  11.  

Razno.  

U raspravi učestvuju vijećnici Nenad Kukec, Denis Duvnjak i Mislav Lukša.  

 

 

Zapisničar:                                                                Predsjednik Općinskog vijeća: 

Lidija Zubatović                                                        Krešimir Bunjevac  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


