
SKRAĆENI ZAPISNIK 

od  30. siječnja 2018. 

 

 

 Sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec održane 30. siječnja 2018. 

godine s početkom u 19,00 sati u zgradi Općine Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, u 

općinskoj vijećnici. 

 

 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/18-01/01, Urbroj: 2137/09-18-1 od 25. 

siječnja 2018. godine. 

 

 PRISUTNI:                                                                         

a) članovi Općinskog vijeća 
1. Mihael Sremec,                                                              

2. Ružica Blažević,  

3. Josipa Geršić, 

4. Barbara Kovač,  

5. Ivica Petričević, 

6. Aleksandar Potroško, 

7. Kristijan Prašnički, 

8. Rade Prosenjak, 

9. Ivica Salajec, 

10. Ivana Tubanović, 

11. Damir Vrban, 

 

b) ostali prisutni: 

Zoran Švaco - odvjetnik, Mario Švegović – općinski načelnik, Ivana Čoklica – 

zamjenica općinskog načelnika, Ivan Lipuš – pročelnik, Denis Srček – komunalni 

redar i Alen Jančevec – viši referent. 

 

 Predsjednik je pozdravio prisutne, otvorio sjednicu i predložio: 

 

DNEVNI RED: 
 

1. Donošenje Odluke o potpisivanju Sporazuma o povratku komunalne naknade GKP 

Komunalac, Koprivnica za 2009. i 2010. godinu.  

2. Donošenje Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog 

načelnika Općine Koprivnički Ivanec. 

3. Donošenje Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine 

Koprivnički Ivanec. 

4. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 

mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Koprivnički Ivanec. 

5. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. 

6. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka Općinskog vijeća Općine 

Koprivnički Ivanec iz Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2018. godinu. 

7. Donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje 

od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine. 

8. Razno. 

 



           Predsjednik je dao dopunu dnevnog reda: 

- Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma o osnivanju Zajedničke službe 

komunalno-poljoprivrednog redarstva sa Općinom Đelekovec i Općinom Drnje, 

- Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za promjenu 

namjene poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini s područja Općine Koprivnički 

Ivanec. 

 

Dnevni red sa dopunama jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) usvojen. 

 

Zapisnik sa 8. sjednice jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) usvojen. 

 

Točka 1. 

 

 

Točka 2. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako se u predočenom Polugodišnjem izvješću može 

vidjeti kompletni rad njega, kao načelnika, koje stvari su se događale, koji poslovi su 

pokrenuti, a koje poslove smo završili. Zajednički je odrađeno sedam sjednica vijeća.  

Bez rasprave je jednoglasno (sa 11 glasova ZA) donijet 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika 

Općine Koprivnički Ivanec 

 

Točka 3. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako je zakonska obaveza do 1.02. donijeti predmetnu 

odluku. Iz prijedloga se moglo isčitati na koji način će se s područja Općine Koprivnički 

Ivanec sakupljati otpad i što će se tražiti od koncesionara da on kao davatelj usluga daje 

korisnicima. Zamolio je prisutne da ukoliko imaju kakvih primjedaba ili prijedloga, da se 

izjasne kako bi se iste uvrstile u odluku. 

 Gđu. Kovač je interesiralo da li se vrijeme odvoženja za pravne osobe od 14 dana u 

članku 4. može smanjiti na jednom tjedno. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako je prema uredbi koja je stupila na snagu propisano 

da se mora razvrstavati otpad pa se išlo na 14 dana budući da smo smatrali kako će se 

razvrstavanjem smanjiti miješani komunalni otpad, ali nije da se ne može promijeniti. 

Napomenuo je da će češće odvoze i davatelj usluga više naplatiti. Vezano za bio razgradivi 

otpad, mišljenja je da ne bi trebali tražiti kante od davatelja usluga, budući da smo na selu i 

svaki može ograditi prostor za kompostište, a niti inzistirati da se takav otpad sakuplja. Postoji 

mogućnost reciklažnog dvorišta i to je poprilični iznos što se tiče izgradnje, ali postoji opcija 

mobilnog reciklažnog dvorišta, a uvjet je da svako naselje ima za to predviđeni prostor. 

 G. Prosenjak se osvrnuo na kriterij za obračun usluge a to je masa predanog otpada. 

Napomenuo je kako nigdje nije naišao na koji način se regulira masa predanog otpada, već su 

spominjane kante. Nadalje, u članku 2. govori se da se regulira na masom predanog otpada, a 

u članku 3. zadnjem stavku se spominje uvažavajući broj članova kućanstva i način korištenja. 

Mišljenja je da je to jedno s drugim u suprotnosti. Ili je masa, što znači nema veze s brojem 

kućanstva.  

 Općinski načelnik je pojasnio kako se išlo na to da bude pravedno za sve. Znate i sami 

da je za sada fiksni i varijabilni dio. Fiksni dio je određen, kao npr. taksa za struju, a 

varijabilni dio se bude odnosio na dio koliko ima članova kućanstva, te dio koji navodi da 

korisnik usluge ima ograničen izbor veličine spremnika uz uvažavanje broja članova odnosi 

se na dodatno sakupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 

otpada. Koriste se spremnici, plastične vreće od 80 i 120 litara. Najpoštenije bi bilo da ide na 

masu. 



 G. Prosenjak smatra da ne može biti i jedan i drugi kriterij. Otpad se obračunava 

prema masi i biti će jeftinije. Može u kućanstvu biti 10 članova koji će imati manje otpada jer 

isti razvrstavaju nego ono gdje ih je 3-4 člana. Najpoštenije je da po masi skupljenog otpada 

plaćaš odvoz. Smatra da ljudi moraju osjetiti benefit toga da otpad razdvajaju.  

 G. Jančevec je napomenuo kako je poanta cijele priče da što se više razvrstava, manje 

se plaća. To je na kraju i svrha zakona i ove odluke.  

 G. Prosenjak se slaže sa navedenim, ali napominje da to nigdje tako ne piše.  

 Općinski načelnik je konstatirao da je stavak 4. članka 3. krivo shvaćen. 

Podrazumijeva se da ako je 10-ero člana obitelj neće moći spremiti otpad u manju kantu.  

 G. Prosenjak je ponovio da je to krivo napisano. Potrebno je jasno reći obitelji koja 

ima primjerice 10 članova da im nije dosta kanta od 80 litara. Bit priče bi trebao biti da se 

spremnik bira prema količini otpada a ne po broju kućanstva.  

Općinski načelnik je zamolio da se prisutni izjasne oko prijedloga da se miješani 

komunalni otpad vozi svakih 14 dana. Napomenuo kako su se u prijedlogu vodili činjenicom 

da će se razvrstavati.  

 G. Prosenjak se osvrnuo na to da se u članku 7. navodi da korisnik usluge koji se 

odluči za kućno  kompostiranje mora osigurati kompostište, dok u članku 8. piše kako je 

davatelj javne usluge dužan osigurati korisniku premnike. 

 Općinski načelnik je pojasnio da ne piše da mora imati spremnik, već može sam složiti 

isti na mjestu na kojem će kompostirati otpad i potpisati izjavu da je to tako, te samim time ne 

mora preuzeti komposter. 

 G. Prosenjak je skrenuo pozornost da u članku 21. stavku 2. stoji da se za postojeće 

korisnike usluge smatra da je ugovor potpisan, ako je javna usluga već korištena u proteklom 

razdoblju ili je korisnik primio na korištenje spremnik, a u kasnijim člancima govorimo da je 

svaki korisnik dužan potpisati ugovor. Smatra da ne može nitko za ugovor koji je potpisan cca 

prije 20 godina, a pojavi se novi koncesionar, smatrati da isti vrijedi. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako se obvezuju da neće smeće završiti negdje bačeno. 

Dalje je sve definirano, ali na ovaj način se želi izbjeći da se ne odlaže na divlje deponije. Taj 

korisnik koji je to koristio mora nastaviti i dalje bez obzira na koncesionara.  

 G. Prosenjak je napomenuo da mora potpisati novi ugovor, jer stari nema nikakve veze 

više sa tim i to bi trebalo promijeniti. Nadalje, u članku 24. je navedeno da su u cijenu usluge 

uključeni troškovi osim troškova propisanih članom 33. stavkom 4. zakona. Kojeg zakona? 

 Pročelnik je prisutne upoznao sa time da zakon definiran na početku odluke i u 

daljnjem tekstu je naziv kraćen pa se piše samo zakon. Radi se o zakonu o održivom 

gospodarenju otpadom. Isto tako je kraćen naziv uredbe, pa piše samo uredba.  

 g. Prosenjak se složio sa rečenim, ali smatra da bi trebalo to  tako i pisati, jer se do 

sada ne spominje. Dalje, u članku 25. govori o suglasnosti na cjenik javne usluge. Predložio je 

da načelnik ne preuzima ovu obvezu već da se ta obveza prebaci na vijeće. 

 Pročelnik je pojasnio kako je isto propisano uredbom tako da to ipak mora dati izvršno 

tijelo. 

 Nadalje je g. Prosenjak konstatirao da se nigdje ne govori o cijenama, te kako je 

navedeno da je izvješće o radu davatelj dužan predavati vijeću, a o u onom dijelu je načelnik 

taj koji diktira priču.  

 Općinski načelnik je pojasnio kako ne možemo definirati cijenu. 

 Pročelnik se za kraj osvrnuo na to da je zakon donesen 2013. i po tom zakonu je bila 

obveza ministra donijeti uredbu o kojoj govorimo u roku 12 mjeseci, a ista je donesena 

krajem godine, stupila 1.11 na snagu i definira da u roku 3 mjeseca treba donijeti ovakve 

odluke. Smatra da se baš i ne razmišlja kod pisanja takvih zakona i uredaba, jer JLS u vrlo 

kratkom roku ne mogu tako ozbiljne teme odraditi, a nažalost biti će toga još. Članak 4. je 

dosta interesantan jer kombinacije koje su navedene prepisane su iz uredbe koja određuje 

tempo odvoza i to najmanja učestalost, mada je specifičnost odvoza biorazgradivog otpada 



svakih 7 dana koji ima logike za velike gradove, a za sela ne. Shodno tome je zadnji stavak 

istog članka da vijeće može odrediti broj odvoza sukladno stvarnim potrebama.  

 Gđa. Blažević je konstatirala kako joj je to sve skupa spetljano. Zna da moramo 

razvrstavati otpad i to smo činili i do sad. Za sada kućanstva imaju crne kante što znači to je 

za mješoviti komunalni otpad. Upitala je što je sa kantama. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako je kante dužan osigurati davatelj usluga, a naš 

kriterij je da se uz tu jednu crnu kantu koju imamo još dodijele 3 kante gdje ide papir, 

plastika, staklo i metal zajedno. Za biorazgradivi otpad nam ne treba jer smo na selu i svi 

znamo što raditi sa takvim otpadom. Sljedeća stvar je da smo se fokusirali na masu. Nije isto 

dok se odveze kontejner 7 m
3
 lampaša ili vijenaca. To su velike razlike u kilaži, a naplate 7 

m
3. 

Ovo je po našem mišljenju bilo najpošteniji način obračuna prema našim mještanima koji 

će biti korisnici. 

 Gđa. Blažević je ponovila kako je interesira da li ćemo dobiti kante, te kada će to biti i 

od koga. Napomenula kako bi od 1 veljače to trebali realizirati. 

 Općinski načelnik je napomenuo kako se to ne može sprovesti, te prisutne upoznao 

kako je država otvorila natječaj gdje se JLS-e mogu javiti i oni sufinanciraju 85%, mi bi 

trebali 15% za nabavku kanti. Spremni smo uči u taj natječaj da se kante nabave. Smatra da 

ako je već ta uredba donijeta, onda neka se i razvrstava. 

 Pročelnik je konstatirao kako moramo prije donijeti Plan gospodarenja otpadom.  

 G. Salajca je interesiralo da li ćemo imati čipirane kante kako bi oni mogli odrediti 

koliko sam je kg smeća predao. 

 Općinski načelnik je istaknuo kako je traženo da se postavi kamera na vozilu i čitač ili 

čipa ili barkoda. S time da je navedeno da se može i locirati, tako da se ima stvarni uvid u 

količinu otpada. Moraju se voditi evidencije i imati uvid. 

 G. Petričević je konstatirao da ako ćemo odvajati papir, plastiku, staklo i metal, da u 4. 

kantu neće ići ništa a po istoj će se naplaćivati. Smatra da će to svakako brzo saživjeti, samo 

ako ćemo dobiti kante.  

 Općinski načelnik je potvrdio da će naplata biti za miješani otpad, jer ostalo je 

sirovina. Napomenuo je da je zato fiksni dio i išlo se na kilažu. Nepošteno je da se naplati 

volumen a u kanti nema skoro ništa. Odlično pitanje. Upravo je to da se mještane stimulira na 

razvrstavanje i ono o čemu pričamo. Nadovezao se na reciklažno mobilno dvorište koje je 

vidio u jednom mjestu i gdje su bili odloženi tkanina, lijekovi, baterije, ulja, kiseline. Daje se 

mogućnost da se sve to zbrine i ne odloži na neki divlji deponij. I po tome ispada da u toj 

našoj kanti ne bi trebalo biti ničega.  

 Pročelnik je napomenuo kako je u članku 19. dodatka I. navedeno da će se 

biorazgradivi otpad sakupljati svakih 14 dana, obzirom da smo se oko toga ogradili u članku 

4. odluke, smatra da bi taj članak trebalo brisati.  

 Nakon rasprave je uz izmjenu članka 21. da se potpisuju novi ugovori i da se makne 

članak 19. dodatka I. jednoglasno (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNIH USLUGA PRIKUPLJANJA 

MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG  

KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU 

OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC 

 

Točka 4. 

 Općinski načelnik je napomenuo kako je upravo to ono što je g. Petričević pitao. U 

Odluci su navedene mjere na koji način će se sprječavati nepropisno odbacivanje otpada, 

češća kontrola, a u planu je i video nadzor koji će direktno slati na server snimke.  

Pročelnik je pojasnio kako je odluka isto definirana uredbom da je rok za donošenje 

31.01. Predložio je da se u članku 2. zadnjoj alineji iza riječi Općina stavi točka i dio uz uvjet 

ishođenja prethodne suglasnosti ovlaštenog davatelja se briše, jer se to odnosi na velike 



gradove koji imaju svoja komunalna poduzeća pa moraju dati svoje suglasnosti, a nama nema 

tko dati suglasnost.  

 G. Blažević je interesiralo što je sa građevinskim otpadom. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako je to regulirano ranijom odlukom u onom dijelu 

gdje se govori o odvozu do 4 tone jednom godišnje. 

 Nakon rasprave jednoglasno (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama uklanjanja 

odbačenog otpada na području Općine Koprivnički Ivanec 

 

Točka 5. 

 Općinski načelnik se osvrnuo na prijedlog odluke napomenuvši kako po svemu 

prikazanom izgleda da će životinje imati veća prava nego mi ljudi. 

 G. Srček je napomenuo kako se odluka mora donijeti sukladno novom Zakonu o zaštiti 

životinja. Složio se da, kako je i sam načelnik spomenuo, ispada da životinje budu imale veća 

prava nego ljudi. Što se tiče stare odluke ista nije bila u skladu sa zakonom i zaista je potrebno 

donijeti novu. Što se tiče samog postupanja i ono što općina može i već je počela jest da su 

mještani obaviješteni putem letaka o načinu držanja kućnih ljubimaca i postupanja s 

napuštenim životinjama. Kazne su drastične, za napuštanje životinja čak do 60 tisuća kuna, za 

nečipiranje do 6 tisuća kuna. Naravno, sam način držanja životinja propisani su pravilnicima 

koji su dati na preporuku i stoje na stranicama udruge Prijatelji životinja. Dosta je toga 

odlukom obuhvaćeno i činjenica je da u zadnje vrijeme na području općine ima jako puno 

problema sa psima, kako i sa lutalicama tako i sa mještanima koji se ne drže pravila, dvorišta 

neograđena itd.  

 G. Salajca je interesiralo ako su psi čipirani znači da je veterinar dao knjižicu za to i 

ako ove godine dođe a toga psa nema, da li se postavlja pitanje gdje je taj pas.  

 Općinski načelnik je istaknuo kako je to do vlasnika jer on mora dokazati da je pas 

uginuo. Veterinar koji dolazi, zna da je pas čipiran i mora pitati gdje je pas. Ako vlasnik kaže 

da je uginuo, uzima čitač i ako se pokaže gdje je zakopan, očitat će se čip, a može se očitati i 

daljinski. Postavio je pitanje koliki je domet čitaća.  

 G. Srček je odgovorio da se radi o tome da čip nije na istom mjestu, obično se stavlja 

iza uha, ali po priči veterinara, može putovati po tijelu.  

 Općinski načelnik je zaključio da ako se utvrdi da je pušten čipirani pas i tko je 

vlasnik, snosit će se posljedice. 

 G. Salajec je mišljenja da bi veterinar trebao podnijeti neko izvješće ili prijavu da 

takav pas nije zatečen na adresi, na što je općinski načelnik odgovorio kako bi svaki vlasnik 

trebao biti svjestan da ako ima čipiranoga psa, a isti je negdje vani, da će biti otkriven. 

 G. Prosenjak je dao primjer iz vlastitog iskustva. Imao je čipiranog psa koji je bio 11 

godina star i bolestan. Pozvan je bio veterinar koji ga je eutanizirao i oni po službenoj 

dužnosti odjavljuju da pas na toj adresi pod tim čipom više ne postoji. Znači postoji službena 

evidencija. Obveza je vlasnika psa da ukoliko se nešto dogodi da obavijesti veterinara. 

 Nakon rasprave jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja 

s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

na području Općine Koprivnički Ivanec 

  

Točka 6. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako se radi o odluci o financiranju političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću, te da su u proračunu planirana sredstva u svoti od 3.000,00 

kuna po članu. 

 Bez rasprave je jednoglasno (sa 11 glasova ZA) donijeta 



ODLUKA  

o financiranju političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec 

iz Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2018. godinu 

Točka 7. 

 Općinski načelnik je napomenuo kako se sredstva koja su ranijom odlukom utvrđena, 

ovom odlukom raspoređuju po političkim strankama prema broju članova koji su zastupljeni u 

Općinskom vijeću. 

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijeta 

ODLUKA 

o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje 

od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine. 

 

Točka 8. 

 Općinski načelnik je pojasnio kako se radi o proširenju rada sadašnjeg komunalnog 

redara osim komunalnih poslova i na poslove poljoprivrednog redarstva. Djelomično se će se 

morati i povećati naknada odnosno izdvajanje, ali obzirom da radi na području 3 općine 

shodno tome se dijele i troškovi. Iz priloženog vidite koje su dužnosti poljoprivrednog redara i 

obzirom da po zakonu moramo imati poljoprivrednog redara u obvezi smo donijeti i takvu 

odluku. 

 Pročelnik je osvrnuo i na nalaz revizije u poljoprivrednom zemljištu koji su također 

naložili da se ustroji poljoprivredno redarstvo. 

 Bez rasprave je jednoglasno (sa 11 glasova ZA) donijeta  

ODLUKA 

o sklapanju Sporazuma o osnivanju Zajedničke službe komunalno-poljoprivrednog 

redarstva sa Općinom Đelekovec i Općinom Drnje 

 

 Točka 9. 

 Pročelnik je pojasnio kako smo temeljem Zakona  o poljoprivrednom zemljištu u 

obvezi donijeti program o namjenskom korištenju sredstava naknade za promjenu namjene 

poljoprivrednog zemljišta, a isto je bilo naloženo i u nalazu revizije. U proračunu su planirana 

sredstva od tisuću kuna naših prihoda, ali zakonska forma mora biti zadovoljena. 

 Jednoglasno je (sa 11 glasova ZA) donijet 

PROGRAM 

o namjenskom korištenju sredstava naknada za promjenu namjene 

poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini na području Općine Koprivnički Ivanec 

 

 Točka 10. 

 -Općinski načelnik je prisutne upoznao sa stanjem ovrha i situacijom sa tvrtkom 

Piškornica. Napomenuo je kako su odnosi, po njegovom mišljenju, ostali na istoj razini kao i 

sa bivšim direktorom, čak možda i oštri. U dopisu od strane direktora prema ministarstvu 

zaštite okoliša otvoreno traže da se pravilnik koji je još uvijek na snazi i po kojem mi imamo 

pravo na rentu, ukine, te da samim time svi koju voze smeće u Ivanec ne plaćaju rentu jer 

smatraju da to nije potrebno. Suvlasnici smo tvrtke Piškornica, koja sa direktorom Ružmanom 

na čelu, radi protiv Općine Koprivnički Ivanec. Iznio je žaljenje za takvim postupanjem te 

uzeo za primjer Općinu Gornji Kneginec koja je na temelju prihoda od otpada pokrenula 

svoju poslovnu zonu. Osvrnuo se na održani sastanak osnivača sa ministrom Čorićem 

3.01.18., na koji općina nije bila pozvana, gdje je komunicirani problem naplate naknade u 

korist JLS. Umjesto da idu realizirati projekte oni se bave sa JLS koju žele zakinuti za prihod 

i miješaju direktno u funkciju općine. Osvrnuo se 

  

 



  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Budući da se više nitko ne javlja za riječ predsjednik završava sjednicu u 21,00 sati. 

 

 

D o v r š e n o 

 

   

               Zapisničar:                                                                                    Predsjednik: 

   Alen Jančevec, mag.oec.                                                                 Mihael Sremec, dipl.oec. 

 

 

  

  


