IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Hlebine, održane dana 31. siječnja 2018. godine u
zgradi Općine Hlebine, Trg Ivana Generalića 1, s početkom u 17.30 sati.
Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-01/17-01/07, Urbroj: 2137/07-18-1, od 22. siječnja
2018. godine.
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Hlebine otvara predsjednik Općinskog vijeća Općine
Hlebine. Pozdravlja sve prisutne.
Nakon izvršene prozivke, konstatira da sjednici prisustvuje 10 članova Općinskog vijeća.
PRISUTNI:

ODSUTNI:

1. Zvonko Trtanj,
2. Ivan Štrfiček,
3. Darko Kalinić,
4. Marijan Hontić,
5. Mihael Štrkalj,
6. Anka Kelek,
7. Mirjana Lujić,
8. Marija Zlatar,
9. Sanja Sivac,
10. Milka Tropšek.

1. Saša Cimerman,

OSTALI PRISUTNI:
1.
2.
3.
4.

Božica Trnski – općinska načelnica,
Andjelko Belec – zamjenik općinske načelnice,
Andrea Senković – pročelnica,
Đurđica Kovaček, zapisničar.

Predsjednik: Pozdravljam sve prisutne članove Općinskog vijeća, općinsku načelnicu,
zamjenika i službenice.
Kao što je i uobičajeno dajem na glasovanje zapisnik sa 5. i 6. sjednice. Da li ima nadopuna?
Ako nema molim da podizanjem ruke prihvatimo zapisnik sa 5. i 6. . sjednice. Tko je za prihvaćanje
zapisnika?
Utvrđujem da je zapisnik sa druge sjednice prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova „za“ (10
nazočnih).
Prijedlog dnevnog reda dat vam je u materijalima za sjednicu.
Dnevni red:
1. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Hlebine,
2. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Hlebine,
3. Plan gospodarenja otpadom Općine Hlebine za razdoblje od 2017. do 2022. godine,
4. Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Hlebine,
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5. Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području
Općine Hlebine,
6. Odluka o gubitku prava na (su)financiranje iz Proračuna Općine Hlebine,
7. Razno.

Molim da se o prijedlogu dnevnog reda izjasnite glasovanjem. Tko je "ZA", tko je "PROTIV".
Utvrđujem da je dnevni red prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova „za“ (10 nazočnih).
TOČKA 1.
STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE HLEBINE
Predsjednik: Molim pročelnicu da u ime predlagatelja obrazloži prijedlog statutarne odluke
o izmjenama i dopunama Statuta Općine Hlebine.
Pročelnica: Hrvatski sabor Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. prosinca 2017.
godine donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 123/17, dana 12.12.2017. godine. Zakon
je stupio na snagu prvog dana od dana objave.
Članom 33. Zakona propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama toga Zakona u roku od 60 dana od
dana stupanja na snagu Zakona. Taj rok istječe 11.02.2018. godine.
Radi ispunjenje obveze propisane člankom 33. Zakona, predlaže se donošenje Statutarne
odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Hlebine, te je ista bila upućena na savjetovanje sa
zainteresiranom javnošću. Nije bilo primljenih prijedloga odnosno primjedaba na prijedlog
Statutarne odluke.
Predsjednik: Da li ima pitanja. Obzirom da nema dajem prijedlog Statutarne Odluke o
izmjenama i dopunama Statuta na usvajanje. Tko je za, protiv, uzdržan?
(nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 10 glasova „za“ (10
nazočnih) donijelo
Statutarnu Odluku i izmjenama i dopunama Statuta Općine Hlebine
(Odluka se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio).
TOČKA 2.
ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNIH USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG
OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE
Predsjednik: Molim pročelnicu da u ime predlagatelje obrazloži donošenje odluke.
Pročelnica: Općinsko vijeće Općine Hlebine na temelju članka 30. stavka 7 članka 4. Uredbe
o gospodarenju komunalnim otpadom), ovlašteno je donijeti Odluku o načinu pružanja javnih
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usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na
području Općine Hlebine.
Cilj navedene odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog
sustava sakupljanja komunalnog otpada na području Općine, a prema načelima održivog razvoja,
zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštite javnog interesa.
Cilj donošenja ove Odluke potaknuti je korisnike javne usluge da smanje količinu miješanog
komunalnog otpada te isto tako potaknuti odvojeno sakupljanje i recikliranje reciklabilnog otpada
odnosno otpadne plastike, papira, stakla, metala, tekstila i drugog korisnog otpada.
Odlukom o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Hlebine utvrđuju se kriteriji i način
pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, prikupljanja biorazgradivog
komunalnog otpada te povezane usluge odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla,
plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) otpada.
Odlukom se također utvrđuju kriteriji obračuna količine otpada, standardne veličine i druga
bitna svojstva spremnika za prikupljanje otpada, najmanja učestalost odvoza otpada prema
područjima, obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu, područja pružanja javne usluge, opći
uvjeti ugovora s korisnicima, adresa mobilnog reciklažnog dvorišta, način provedbe javne usluge i
usluge povezane s javnom uslugom, provedba Ugovora o korištenju javne usluge i usluge povezane
s javnom uslugom, način podnošenja prigovora i postupanje po prigovoru građana, uvjeti za
pojedinačno korištenje javne usluge, prihvatljivi dokaz izvršenja javne usluge za pojedine korisnike
usluga, cijena obvezne minimalne javne usluge, način određivanja udjela korisnika javne usluge u
slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i koriste zajednički spremnik, a nije postignut
sporazum o njihovim udjelima, način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su
korisnici javne usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički
spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, korištenje javne površine za prikupljanje
otpada, kriteriji za određivanje korisnika usluge u čije ime Općina preuzima obvezu plaćanja cijene
za javnu uslugu, korištenju površina za potrebe kompostiranja biorazgradivog otpada, količine
krupnog (glomaznog) otpada koji se preuzima i ugovorna kazna.
Prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te
odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i
krupnog (glomaznog) otpada obavlja se u okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada sukladno
propisanim standardima te podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području
pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe
za obradu tog otpada.
Davatelj usluge pruža javnu uslugu na području Općine Hlebine.
Korisnik usluge na području pružanja usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik
posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je
vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog
korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge.
Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i
biorazgradivog komunalnog otpada s korisnicima usluge sadržani su u Dodatku I. ove Odluke.
Predsjednik: Otvaram raspravu. Da li se netko javlja za riječ.
Općinska načelnica: U međuvremenu smo dobili upit od ŽGK da li se želimo prijaviti za
nabavu kanti za odlaganje navedenih vrsta otpada. Naravno da jesmo za to, jer vlastita kanta nam
umanjuje cijenu, jer u protivnom smo dužni kupovati vreće koje se dijele mještanima. Sam otpad
sortira se na kućnom pragu, te to pojeftinjuje uslugu. Također prijavljujemo se na natječaj Fonda
za energetsku učinkovitost gospodarenja otpada zajedno sa još nekoliko susjednih općina jer da bi
se mogli kandidirati potrebno je najmanje 10.000 stanovnika.
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Anka Kelek: Kolika će biti cijena odvoza otpada?
Pročelnica: O točnim iznosima trenutno ne možemo govoriti, ali cijena će se sastojati od
fiksnog dijela koji će trebati mjesečno plaćati bez obzira da se otpad odlagao. Na tu cijenu dodaje
se broj odvezenih spremnika otpada, s time da bi se miješani komunalni otpad odvozio svakih 14
dana, biorazgradivi svakih 7 dana, no međutim ukoliko mještani potpisu izjavu da će tu vrstu
otpada odlagati na vlastitom komposištu to bi drastično pojeftinilo cijenu trošku krajnjeg korisnika.
Predsjednik: Da li ima još pitanja. Obzirom da nema dajem odluka o načinu pružanja javnih
usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na
području općine hlebine na usvajanje. tko je za, protiv, uzdržan?
(nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 10 glasova „za“ (10
nazočnih) donijelo
ODLUKU
o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada na području općine hlebine
(Odluka se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio).
TOČKA 3.
PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE HLEBINE ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE
Predsjednik: Molim gđu Kovaček da u ime predlagatelja obrazloži Plan gospodarenja
otpadom.
Đurđica Kovaček: Sukladno Zakon o održivom gospodarenju otpadom Općina Hlebine
pokrenula je postupak izrade Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017-2022 godine u
siječnju prošle godine, odnosno nakon što je Vlada usvojila Plan gospodarenja otpadom u RH za
razdoblje 2017-2022. godine. Obveza izrade PGO gradova i općina i njihov sadržaj propisani su
Zakonom o održivom gospodarenju Otpadom. PGO su razrađuju se ciljevi i propisuju mjere
gospodarenja komunalnim otpadom, biorazgradivim otpadom, posebnim kategorijama otpada i
opasnim otpadom, s ciljem što učinkovitijeg smanjenja količina nastalog otpada, povećanja
postotka recikliranja, obrade i oporabe otpada, odnosno smanjenja količina otpada za konačno
odlaganje, te edukacija pučanstva o gospodarenju otpadom. U samom zaključku PGO zaključeno
je da su na području Općine Hlebine postignuti veliki pozitivni pomaci u gospodarenju otpadom
ostvarenjem ciljeva i provedba mjera propisanih PGO za razdoblje od 2009-2015. godine, te se
ovim Planom nastavljaju dosadašnje aktivnosti u cilju sprečavanja nastanka otpada, te poticanja
recikliranja, oporabe i zbrinjavanja otpada s područje Općine Hlebine s naglaskom na edukaciju
lokalnog stanovništva kao prve karike u gospodarenju otpadom.
Za Nacrt PGO proveden je postupak Ocjene o potrebi provođenja strateške procjene
utjecaja Plana na okoliš, te je utvrđeno da predmetni Plan predstavlja aktivnosti i radnje koje
umnogome pridonose kvaliteti i poboljšanju stanja okoliša te je utvrđeno da nije potrebno
provođenje strateške procjene utjecaja Plana na okoliš. Prijedlog Plana je u postupku javnog uvida
objavljen na službenim stranicama Općine Hlebine koji je proveden u razdoblju od 26. rujna do 26.
listopada 2017. godine. U navedenom javnom uvidu nije bilo zaprimljenih mišljenja, primjedbi ni
prijedloga javnosti i zainteresirane javnosti. Sukladno navedenom na navedeni PGO Upravni odjel
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za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode izdao je Prethodnu suglasnost na
prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Hlebine za razdoblje od 2017. do 2022. godine.
Predsjednik: Da li ima pitanja vezanih uz navedeni Plan. Obzirom da nema daje predlažem
da donesemo Odluku o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Hlebine za razdoblje 2017.
do 2022. godine. Tko je za, protiv, uzdržan?
(nakon glasovanja)
Utvrđujem da je Općinsko vijeće Općine Hlebine jednoglasno sa 10 glasova „za“ (10
nazočnih) donijelo
Odluku
o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Hlebine za razdoblje 2017. do 2022. godine
(Odluka i Plan prilažu se Zapisniku i čine njegov sastavni dio).

Sjednica Općinskog vijeća Općine Hlebine završena je u 18.45 sati.
(Ostalo kao nepotrebno ispušteno).

Zapisničar:
Đurđica Kovaček

Predsjednik:
Zvonko Trtanj
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