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ZAPISNIK
sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski,
održane 21. svibnja 2014. godine u općinskoj vijećnici
u Kloštru Podravskom, Trg Svete Obitelji 2
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/14-01/08 URBROJ: 2137/16-14-1 od
12. svibnja 2014. godine.
Sjednicu je otvorio predsjednik gosp. Mirko Debeljak u 19:00 sati i pozdravio
prisutne.
Sjednici su bili prisutni:
a) Članovi Općinskog vijeća:
1. Mirko Debeljak
2. Franjo Budrović
3. Ivan Čupen
4. Marijan Debeljak
5. Đuro Gregurić
6. Petar Kontrec
7. Josip Nađ
8. Ivan Rođak
9. Branko Špiranec
10. Ivan Tudić
11. Dražen Vučak
Sjednici nije bio prisutan Bernard Domović – opravdano, Antun Juhas – opravdano.
Predsjednik konstatira da je sjednici prisutno 11 članova Općinskog vijeća Općine Kloštar
Podravski od ukupno 13 članova, te sukladno tome ono može donositi pravovaljane odluke.

b) Ostali:
1. Siniša Pavlović – općinski načelnik,
2. Melita Lacković – referent za administrativne poslove – zapisničarka.

Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski usvojen je
jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ bez primjedaba.
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Predsjednik je predložio sljedeći
DNEVNI RED
1. Donošenje Odluke o općinskim porezima.
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine
Kloštar Podravski.
3. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Općine Kloštar Podravski, na području k.o. Budančevica.
4. Donošenje Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kloštar Podravski.
5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju cijene za prodaju parcela u Poduzetničkoj zoni
“ISTOK” u Kloštru Podravskom.
6. Donošenje Odluke o zabrani prometovanja kamiona na cestama u vlasništvu Općine Kloštar
Podravski na području Općine Kloštar Podravski.
7. Donošenje Odluke o izboru pravne ili fizičke osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih
poslova održavanje nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora na području Općine Kloštar
Podravski.
8. Razmatranje prijedloga Odluke o općem korištenju voda, načinu održavanja građevina, te
osiguranju odgovarajuće kakvoće i dovoljne količine voda i uvjeta korištenja javnih zdenaca,
javnih crpki i drugih sličnih građevina koji nisu uključeni u sustav javne vodoopskrbe na području
Općine Kloštar Podravski.
9. Donošenje Zaključka o usvajanju izmjena i dopuna Plana zaštite od požara Općine Kloštar
Podravski.
10. Donošenje Zaključka o davanju mišljenja na ciljane III. Izmjene i dopune Prostornog plana
Koprivničko-križevačke županije.
11. Razmatranje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na
području Policijske postaje Đurđevac za mjesece siječanj, veljaču i ožujak 2014. godine.
12. Razmatranje pristiglih zamolbi.

Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 11 glasova „ZA“.

AKTUALNI SAT



Ivan Čupen: Predlaže da se općinski vijećnici odreću svoje naknade od ove sjednicu i
da se to uplati na žiro račun za stradale od poplave u Slavoniji.
Siniša Pavlović: Zahvaljuje se svima koji su se uključili u akciju prikupljanja pomoći,
Forum Žena, UDVDR, u Prugovcu u društvenom domu, a u Kozarevcu u Župno dvoru,
puno toga se prikupilo, ispred Općine će se otpeljati sve prikupljeno stradalima od
poplave.
Franjo Budrović: Podržava prijedlog gosp. Ivana Čupena ali on je sam već uplatio na
račun Crvenog križa sredstva i donirao stvari.
Branko Špiranec: Slaže se da se stvari otpeljaju u Općinu kojoj bi se dodjelila pomoć,
slaže se sa tim da ova današnja dnevnica se uplati za ovu pomoć.
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Siniša Pavlović: Imamo veliki broj mještana na području Općine, zato se organizira na
više mjesta prikupljanje, a prikuplja se nepokvarljiva roba.
Marijan Debeljak: Smatra da je bolje dati novce jer svaki si bude kupio što mu treba.
Ivan Tudić: Predlaže i slaže se sa tim da se uplate novci od današnje sjednice za stradale
od poplave.
Siniša Pavlović: Prikupljena pomoć će se otpeljati stradalima ispred Općine Kloštar
Podravski.
Sa 11 glasova „ZA“ donesen je
ZAKLJUČAK
Članovi Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski suglasni su da se dnevnica u iznosu
340,00 kuna za prisustvovanje 10. sjednici Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski uplati
na račun za pomoć stradalima od poplava.





Branko Špiranec: Razočaran je sa našim udrugama samo je Kloštranska paleta iz
sredstava župaijskog proračuna dobila 1.500,00 kuna, druge udruge nisu dobile
sredstva.
Siniša Pavlović: Na sljedećem od sastanaka sa predstavnicima udruga bit će
postavljeno pitanje ažurnosti, navedene udruge koje su dobile sredstva od Županije
predale su svoj program Županiji i dobile sredstva. Treba im se dati do znanja da su
mogli sredstva dobiti od Županije.
Marijan Debeljak: Smatra da su i drugi napravili program npr. KUD „Prugovac“ je
napravio program i zamlbu ali nisu dobili sredstva od Županije.
Franjo Budrović: Da li će se što raditi na odvodnji oborinskih voda kad dođu ljepši
dani, dok su bile obilne kiše stradali su vrtovi zbog nepropusnosti odvodnih kanala i
graba, sam je obišao teren i našao gdje su začepljeni kanali.
Siniša Pavlović: Ovo su bile ekstremne padaline tako da odvodni kanali i da su bili
očišćeni vode bi bilo, istina je da trebamo svi zajedno poraditi na tomu, neki kanali su
zametani. ŽUC da nije očistio kanale prema Kozarevcu plivalo bi se. Hrvatske vode
nisu odradile svoje dio posla kojeg su trebali odraditi imaju problema sa privatnim
parcelama. Od ŽUC-a smo dobili naputak da svi mostovi koji su uz županijsku cestu
moraju imati cijevi određenog promjera, svim domaćinstvima ćemo poslati obavijesti
da izvrše izmjene cijevi ispred svojih kuća, nakon određenog vremena oni koji neće
postupati po obavijesti mostovi će biti dignuti i ljudima će se naplatiti taj posao. Stroj
je bio poslan i u Prugovac. Radit će se na tome, došlo je do komasacije
poljoprivrednih zemljišta jer su mnogi otkupili zemljišta i nema međi i graba.
Ivan Čupen: Mjesni odbor Kloštar Podravski je stavio kao prioritet sanaciju kud bi
voda mogla teči, ide se za tim da se to riješi.
Franjo Budrović: ŽUC je očistio grabe kamo ta voda otiče, nema kamo oticati voda.
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Siniša Pavlović: Svi idemo rješavati problem dok se dogodi, dogovoreno je sa
Hrvatskim vodama i ŽUC-om da se napravi jedan sastanak i sa predsjednicima
Mjesnih odbora što je u njihovoj nadležnosti da oni to odrade, Hrvatske vode su
zakazale, ŽUC je u jednom dijelu isto zakazao. Svi si moramo dati truda da to
riješimo.
Branko Špiranec: Ne slaže se sa tim da Bistra ima problema sa ljudima koji imaju privatne
parcele. Sami možemo napraviti puno npr. prelaz u Mirogojskoj ulici u Kloštru Podravskom
koji smo sami sanirali. Možemo dosta toga sami napraviti na našim cestama. Treba upozoriti i
HŽ jer voda stoji uz prugu.

Siniša Pavlović: Bitno je da se snimi teren a na nama je da dogovorimo stvari na koji
način ćemo riješiti, najviše se to odnosi na lokalne ceste u našoj nadležnosti.


Ivan Čupen: Pita vezano za drugi općinski stan koji trenutno koriste članice Foruma
žena da li će se kome iznajmljivati jer kruže takve priče.
Siniš Pavlović: Taj stan se neće iznajmljivati nikomu jer taj stan je namijenjen za
stanovanje doktora, stan ako bi se iznajmio, Forum žena bi ga ustupio familiji koja bi
trenutno stanovala mjesec dana u tom stanu a Općina će Forumu žena osigurati drugu
prostoriju.
Ivan Čupen: Protiv je iznajmljivanja, podržava ako to nije nikakvo dulje stanovanje,
treba taj stan koristiti Forum žena.
Siniša Pavlović: Također je protiv iznajmljivanja može se pomoći familiji koja dolazi
na mjesec dana.

Točka 1.
Donošenje Odluke o općinskim porezima
Siniša Pavlović: Vezano za odluku o općinskim porezima vijećnik Dražen Vučak je pomogao
oko prijedloga ove odluke. Ideja je došla zbog toga jer se ide u rekonstrukciju javne rasvjete
na području Općine, javna rasvjeta bi se zamijenila uz magistralnu cestu D2 od početka
naselja Budančevice do kraja naselja Kloštar Podravski što bi nas koštalo oko 300.000,00
kuna. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost participirao bi sa 80%, ideja je da se
rasvjeta izmijeni po fazama za sva četiri naselja na području Općine, s time bi dobili da nam
javna rasvjeta bude jeftinija mjesečno i mogla bi svijetliti i cijelu noć uz manje troškove.
Predlaže da se uvede prirez porezu na dohodak u visini 5%, umirovljenici i nezaposlene osobe
su oslobođeni od plaćanja prireza porezu na dohodak. Napravljeni su primjeri iznosa plaće za
osobe bez uzdržavanih članova obitelji, te sa uzdržavanim članovima obitelji, u prosjeku bi
prirez porezu na dohodak iznosio 5,00 kuna mjesečno na plaću, spreman je objasniti ljudima
da su to isključivo namjenska sredstva. Porez prirezu na dohodak uveli bi na vrijeme od 5
godina jer idemo u projekt javne rasvjete, javili bi se prema Fondu za zaštiti okoliša i
energetsku učinkovitost, kroz taj period bi obnovili javnu rasvjetu.
Porez na potrošnju obračunava se po stopi 3%.
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Porez na kuće za odmor predviđeno je da se naplaćuje osobama koje nemaju prebivalište na
području Općine Kloštar Podravski i to 5,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće
za odmor.
Porez na tvrtku ili naziv plaćaju pravne i fizičke osobe iznos ovisi o broju zaposlenih i koju
djelatnost obavljaju.
Porez na kuće za odmor ne plaćaju osobe koje imaju prebivalište na području Općine Kloštar
Podravski.
Franjo Budrović: Porez na reklamne panoe da li se odnosi na javnu površinu ili na privatne
površine?
Dražen Vučak: Sredstva koja ljudi budu kroz prirez uplatili toliko će se više uštedjeti na el.
energiji.
Ivan Čupen: Taj prirez bi uveli na vrijeme od 5 godina.
Siniša Pavlović: Ide se ciljano s uvođenjem prireza porezu na dohodak.
Branko Špiranec: Za svjetleće panoe u članku 21. točka 12. Predviđeno je plaćanje 200,00
kuna mjesečno po jednom reklamnom panou.
Siniša Pavlović: Porez na potrošnju je određen po stopi 3% a prije se obračunavao po stopi od
5%.
Dobili smo sredstva za adaptaciju podruma društvenog doma u Kloštru Podravskom i
pozornice.
Trebaju nam sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacije naselja
Prugovac i Kozarevac koja košta oko 400 do 500 tisuća kuna.
Branko Špiranec: Što je sa izgradnjom dječjeg vrtića , da li je aktivirana građevinska dozvola?
Siniša Pavlović: Aktivirali smo građevinsku dozvolu i poslali obavijest o početku izvođenja
radova Uredu za prostorno uređenje i krenuli sa radovima.
Marijan Debeljak: Protiv je poreza i bilo kakvog opterećanja za porezne obveznike sve dok se
situacija ne popravi na nivou države. Koliko imamo poreznih obveznika koji bi plaćali porez
na dohodak, ostale poreze nismo niti uvodili, dala se mogućnost obrtnicima da si sami
postave reklamne panoe. Ako ima stvarno potrebe neka se ovaj prirez uvede, neka vijećnici
odluče. Što se tiče poreza na kuće za odmor plaćale bi osobe koje nemaju prebivalište na
području Općine a ne naši mještani.
Siniša Pavlović: Ako bude potrebe smanjivati sredstva donacije koje Općina daje udrugama ,
dogovorno će se napraviti sastanak sa svim udrugama naročito ako će se ići u izgradnju
sportske dvorane. Što se tiče prireza trenutno neznamo koliko ima zaposlenih sa područja
Općine Kloštar Podravski, javna rasvjeta će nam svijetliti cijelu noć, neka se stavi u zapisnik
da je to njegov prijedlog odluke o općinskim porezima.
Franjo Budrović: Pitanje vezano uz porez na tvrtku ili naziv da li se taj porez plaća prema
sjedištu tvrtke.
Siniša Pavlović: Pravne osobe koje imaju sjedište u drugim općinama a imaju poslovnu
jedinicu na području naše Općine plaćaju porez na tvrtku 1.500,00 kuna.
Branko Špiranec: Već par godina se vodi rasprava o LED rasvjeti, da li koja Općina ima to u
našoj blizini?
Siniša Pavlović: Sve susjedne Općine idu sa tim da se javna rasvjeta izmjeni sa LED
rasvjetom.
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Đuro Gregurić: Uvođenjem prireza izvorni prihodi bi se mogli povećati, predlaže da se ovaj
porez stavi na kraći rok godinu ili dvije.
Siniša Pavlović: Da bi sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisali
ugovor moramo imati priljev sredstava i imati sigurnost.
Marijan Debeljak: Predlaže da se ova odluka sada možda ne donese u ovoj kriznoj situaciji.
Siniša Pavlović: Prezentirano je slikovito članovima Općinskog vijeća donošenje ove odluke i
smatra da se minira projekt zamjene javne rasvjete sa LED rasvjetom.
Đuro Gregurić: Vezano na porez za kuće za odmor smatra da je to sitnica što će se ubrati,
smatra da mještani plaćaju više. Predlaže da se ova točka odgodi za sljedeću sjednicu
Općinskog vijeća i da se onda donese odluka.
Branko Špiranec: Možda se iznađu i druge solucije.
Siniša Pavlović: Prirez ide na dohodak osobe koja radi, ne plaćaju umirovljenici i nezaposlene
osobe.
Mirko Debeljak: Izgleda da samo ona grupacija ljudi koji imaju plaću daju.
Branko Špiranec: Nije nitko protiv ovoga prijedloga ali treba još malo raspraviti o tome.
Siniša Pavlović: Predlaže da se ova odluka prihvati može se kasnije promijeniti i ukinuti, na
ime toga može se ići sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na sklapanje
ugovora na ime dobivanja sredstava za izmjenu javne rasvjete.
Nakon rasprave sa 10 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ donesena je Odluka o
općinskim porezima Općine Kloštar Podravski.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 2.
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području
Općine Kloštar Podravski

Siniša Pavlović: U izmjenu ove Odluke se ide iz razloga jer osobe koje nemaju prebivalište na
području Općine Kloštar Podravski predlaže se da za legalizaciju bespravno sagrađenih
objekata plaćaju komunalni doprinos po zonama kako je utvrđeno ranije odlukom.
Mještani Općine Kloštar Podravski kod legalizacije bespravno sagrađevnih objekata plaćaju
1,00 kn/m3 za stambene objekte a za objekte koji služe bilo kojoj drugoj namjeni ne plaća se
komunalni doprinos.
Bez prethodne rasprave sa 11 glasova „ZA“ donesena je Odluka o izmjenama i dopuni
Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Kloštar Podravski.
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Točka 3.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Općine Kloštar Podravski, na području k.o. Budančevica

Siniša Pavlović: Na objavljeni natječaj za prodaju zemljišta u k.o. Budančevica primili smo
jednu ponudu od Franje Kovačića iz Budančevice, Budrovačka 6B za otkup čkbr. 593/1,
površine 118 čhv ili 388 m2. To je čestica koja je slučajno ispuštena dok je isti kupovao
preostale čestice prije više od 10 godina, a koje se nalaze ispred njegove kuće u Budančevici.
Na njegovo traženje objavili smo natječaj, početnu cijenu je odredila Porezna ispostava
Đurđevac u visini 970,00 kuna, ponuditelj Franjo Kovačić ponudio je cijenu u iznosu 980,00
kuna.
Branko Špiranec: Na Općinsko vijeće je Franjo Kovačić dao zamolbu da otkupi čestice uz
uvjet da postavi štublje,a odnosi se na zemljište ispred njegove kuće. Trebalo bi to provjeriti.
Sa 9 glasova „ZA“ i 2 glasova „SUZDRŽANA“ donesena je
ODLUKA
o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Podravski
na području k.o. Budančevica
Članak 1.
Najpovoljnijom ponudom za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine
Kloštar Podravski na području k.o. Budančevica čkbr. 593/1 Pašnjak u Razlevima , površine
118 čhv ili 388 m2 upisano u z.k.ul.br. 841 i Posjedovni list broj 530 izabire se ponuda Franje
Kovačića iz Budančevice, Budrovačka 6B.
Ponuđena cijena iznosi 980,00 kuna.
Članak 2.
Navedena čestica nalazi se uz čestice koje su u vlasništvu Franje Kovačića tako da je
on bio jedini ponuditelj za kupnju čkbr. 593/1 k.o. Budančevica.
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Kloštar Podravski da sa najpovoljnijim
ponuditeljem iz članka 1. ove Odluke sklopi Kupoprodajni ugovor.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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Točka 4.
Donošenje Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu
Općine Kloštar Podravski

Siniša Pavlović: Donošenjem ove odluke riješilo bi se davanje u zakup svih poslovnih
prostora u vlasništvu Općine Kloštar Podravski. Ovom odlukom uredilo bi se zasnivanje i
prestanak zakupa, međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika poslovnog prostora u
vlasništvu Općine Kloštar Podravski kao i poslovnog prostora na kojem Općina ima pravo
raspolaganja i korištenja.
Poslovni prostor u kojem je bila trgovina tvrtke „SILOSI VTC“ d.o.o. Virovitic „Mikeš“ je
sada slobodan, ugovor o zakupu poslovnog prostora je raskinut i napravljen je zapisnik o
primopredaji, ostao je dug po zakupu od 37.000,00 kuna koji je ušao u stečajnu masu.
Konstatirano je zapisnički stanje, u objektu je ostalo još nešto opreme koja se neće dati van
dok se dug ne podmiri, da taj prostor ne stoji trebamo raspisati novi natječaj i taj prostor
iznajmiti.
Đuro Gregurić: Koji će biti uvjeti?
Siniša Pavlović: Najpovoljniji uvjet je mjesečna zakupnina a onda svi ostali uvjeti. Predlaže
da se imenuje Povjerenstvo koje će zajedno sa njim kako općinskim načelnikom otvoriti
pristigle ponude na natječaj, izabrati najpovoljnijeg ponuditelja i izvršiti primopredaju
poslovnog prostora.
Ivan Čupen: Smatra da bi odluku o visini minimalnog mjesečnog iznosa zakupnine ipak
trebalo donijeti Općinsko vijeće.
Siniša Pavlović: Predlaže da se imenuje jedno Povjerenstvo koje će zajedno sa njim odrediti
uvjete i provesti natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.
Đuro Gregurić: Vezano za članak 9. Odluke predlaže da se doda da o minimalnom početnom
iznosu zakupnine odlučuje Odbor kojeg imenuje Općinsko vijeće.
Prijedlog je da se u ovoj Odluci u članku 9. odredi minimalni mjesečni iznos zakupnine za
svaki poslovni prostor u vlasništvu Općine Kloštar Podravski i da iznosi 30,00 kn/m2 što će se
onda i objaviti u javnom natječaju za davanje u zakup poslovnog prostora.
Sa 11 glasova „ZA“ doneseno je Rješenje o imenovanju Povjerenstva za davanje u
zakup poslovnog prostora na području Općine Kloštar Podravski.
U Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora na području Općine Kloštar Podravski
imenovanu su: Siniša Pavlović, za voditelja, Melita Lacković, za članicu, Mirko Debeljak, za
člana, Marijan Debeljak, za člana i Đuro Gregurić za člana.
Sa 11 glasova „ZA“ donesena je Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u
vlasništvu Općine Kloštar Podravski.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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Točka 5.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju cijene za prodaju parcela u Poduzetničkoj
zoni “ISTOK” u Kloštru Podravskom
Siniša Pavlović: Ranije je donesena odluku o određivanju cijene za prodaju parcela u
Poduzetničkoj zoni „ISTOK“ u Kloštru Podravskom, trebalo bi izmijeniti i odrediti
simboličnu cijenu od 0,50 kuna/m2. Sve druge uvjete će se određivati ugovorno između
Općine i investitora. Općinsko vijeće će odrediti uvjete i ugovorne obveze poduzetnika.
Poduzetnička zona se nalazi uz magistralu pa nam je i to jedna od prednosti.
Marijan Debeljak: Ova odluka je ranije donesena jer smo u to vrijeme angažirali sudskog
vještaka kao stručnu osobu koji je odredio cijene.
Siniša Pavlović: Predlaže da se odredi cijena od 0,50 kuna/m² za prodaju zemljišta u
Poduzetničkoj zoni, a nakon toga se sastane Odbor za gospodarski razvoj zajedno sa
načelnikom i predlaži uvjete natječaja Općinskom vijeću.
Ugovore koji su bili prije sklopljeni dani su na provjeru pravnici, u buduće ugovori će biti
rigorozniji prema poduzetnicima.
Marijan Debeljak: Ranije sklopljeni ugovori su bili u redu i izradila ih je pravnica, sa novim
ugovorom će se moći naplatiti i vratiti zemljište.
Siniša Pavlović: Trebamo biti rigorozniji i ugovore treba sastaviti pravnik koji je stručan u
tome i da se stave uvjeti koje odredi Općinsko vijeće.
Ivan Čupen: Slaže se sa tako niskom cijenom za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni,
smatra da treba staviti veći iznos ukoliko poduzetnik ne ispuni svoje obveze po ugovoru.
Franjo Budrović: Ako se donese cijena od 0,50 kn/m2 da li se ona može povećati jer je to
bescjenje i potcjenjivanje naše zemlje.
Siniša Pavlović: To je jedna od mogućnosti da se investitori privuku u Poduzetničku zonu,
ugovorne obveze će odrediti Odbor za gospodarski razvoj a Općinsko vijeće će odrediti ostale
uvjete u natječaju.
Branko Špiranec: Ako se ide na 0,50 kuna/m2 onda treba izuzeti 15 kw besplatne struje i
infrastrukturne priključke.
Siniša Pavlović: Trenutno je rasprava o cijeni zemljištu, ostale uvjete će se ugovorno odrediti,
Odbor će dati prijedlog Općinskom vijeću i ono će odrediti konačne uvjete.
Nakon rasprave sa 11 glasova „ZA“ donesena je
ODLUKA
o izmjeni Odluke o određivanju cijene za prodaju parcela
u Poduzetničkoj zoni „ISTOK“ u Kloštru Podravskom
Članak 1.
U Odluci o određivanju cijene za prodaju parcela u Poduzetničkoj zoni „ISTOK“ u
Kloštru Podravskom KLASA: 311-01/13-01/01 URBROJ: 2137/16-13-1 od 6. veljače 2013.
godine mijenja se iznos cijene za prodaju parcela na 0,50 kuna/m2.
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Ukoliko bude zainteresiranih poduzetnika za kupnju parcela u Poduzetničkoj zoni
„ISTOK“ u Kloštru Podravskom sastat će se Odbor za gospodarski razvoj Općine Kloštar
Podravski te predložiti uvjete natječaja, nakon čega će se raspisati natječaj za prikupljanje
ponuda radi utvrđivanja sposobnosti najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u vlasništvo
parcela u Poduzetničkoj zoni „ISTOK“ u Kloštru Podravskom.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 6.
Donošenje Odluke o zabrani prometovanja kamiona na cestama u vlasništvu Općine Kloštar
Podravski na području Općine Kloštar Podravski

Siniša Pavlović: Ova Odluka odnosi se na zabranu prometovanja kamiona na cesti u
Zagrebačkoj ulici u Kozarevcu. Kamioni Hrvatskih šuma svakodnevno prevoze drvnu masu i
oštećuje se asfalt. Održan je sastanak sa predstvnicima Hrvatskih šuma i došlo je do dogovora
te je sklopljen sporazum.
Sa 11 glasova „ZA“ donesena je
ODLUKA
o sklapanju sporazuma sa Hrvatskim šumama d.o.o. Zagreb
Uprava šuma Koprivnica
Članak 1.
Sklopit će se sporazum sa Hrvatskim šumama d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Koprivnica
vezan za sufinanciranje i udruživanje sredstava za popravak nerazvrstanih lokalnih cesta na
području Općine Kloštar Podravski koje Hrvatske šume koriste za izvoz drvene mase iz
kompleksa šuma kojima gospodari Šumarija Kloštar Podravski.
Zbog nužnosti prijevoza drvnog materijala nerazvrstanim lokalnim cestama Hrvatske
šume će sufinancirati radove na način da osiguraju količinu od 200 m3 šljunka, isti će se
prevesti i ugraditi, a Općina Kloštar Podravski će organizirati preuzimanje materijala na
mjestu rada.
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Kloštar Podravski za potpis navedenog
Sporazuma.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
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Točka 7.
Donošenje Odluke o izboru pravne ili fizičke osobe kojoj će se povjeriti obavljanje
komunalnih poslova održavanje nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora na području
Općine Kloštar Podravski

Siniša Pavlović: Po objavljenom pozivu za prikupljanju ponuda javila su nam se tri
ponuditelja: Brana d.o.o. iz Virovitice, Ceste d.o.o. iz Bjelovara i Bagergrad d.o.o. iz
Pitomače. Nakon otvaranja ponuda Povjerenstvo je utvrdilo da je najpovoljniji ponuditelj
BRANA d.o.o. iz Virovitice – cijena usluge po efektivnom satu rada stroja – kombinirka sa
PDV-om iznosi 312,50 kuna, cijena usluge po satu za prijevoz kamionom na bazi 10m³ tereta
iznosi sa PDV-om 300,00 kuna, cijena usluge po kilometru za prijevoz kamionom na bazi
10m³ tereta sa PDV-om 8,75 kuna, za nas je to preskupa investicija i visoka cijena. Predlaže
da se ne prihvati niti jedna ponuda za obavljanje komunalnij poslova održavanje nerazvrstanih
cesta na temelju pisanog ugovora na području Općine Kloštar Podravski i da se poništi
postupak prikupljanja ponuda.
Sa 11 glasova „ZA“ donesena je
ODLUKA
o poništenju postupka prikupljanja ponuda za povjeravanje
obavljanja komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta
na temelju pisanog ugovora na području Općine Kloštar Podravski
Članak 1.
Poništava se postupak prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne
djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora na području Općine
Kloštar Podravski na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Članak 2.
Za obavljanje komunalne djelatnosti nerazvrstanih cesta na području Općine Kloštar
Podravski ne odabire se niti jedna ponuda pristigla po pozivu za prikupljanje ponuda za
povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na području
Općine Kloštar Podravski na vrijeme od 4 (četiri) godine.

O b r a z l o ž e n j e:
Općinski načelnik Općine Kloštar Podravski objavio je 31. ožujka 2014. godine poziv
za prikupljanje ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanje
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nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora na području Općine Kloštar Podravski na
vrijeme od 4 (četiri) godine.
Rok za dostavu ponuda bio je 15 (petnaest) dana od primitka poziva za dostavu
ponuda.
Nakon proteka roka za dostavu ponuda Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka
nabave je 28. travnja 2014. godine u 12:00 sati otvorilo pristigle ponude. Ponude su pristigle
od sljedećih ponuditelja:
-

BRANA d.o.o. Virovitica, Antuna Mihanovića 29
CESTE d.o.o. Bjelovar, Josipa Jelačića 2
BAGERGRAD d.o.o. Pitomača, Vinogradska 65

Nakon otvaranja i razamtranja pristiglih ponuda Povjerenstvo je donijelo prijedlog o
odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanje
nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora na području Općine Kloštar Podravski na
vrijeme od 4 (četiri) godine te predložilo da se za najpovoljniju ponudu izabere ponuda
BRANA d.o.o. Virovitica, Antuna Mihanovića 29.
Prijedlog odabira najpovoljnije ponude upućen je općinskom načelniku koji zajedno sa
svim pristiglim ponudama i ispravama koje su njima priložene dostavlja ih Općinskom vijeću
radi donošenja Odluke o izboru pravne ili fizičke osobe kojoj će se povjeriti obavljanje
komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstnaih cesta na temelju pisanog ugovora na području
Općine Kloštar Podravski na vrijeme od 4 (četiri) godine.
Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski je razmotrilo dostavljene ponude sa svim
priloženim ispravama te je odlučilo da bez obzira što je predloženo da se izabere najpovoljnija
ponuda neće se izabrati niti jedna iz razloga jer su cijene po efektivnom satu rada stroja –
kombinirka, cijena po satu za prijevoz kamionom na bazi 10 m3 tereta i cijena usluge po
kilometru za prijevoz kamionom na bazi 10 m3 tereta preskupe i neprihvatljive što se tiče
cijene usluge.
S obzirom na sve gore navedeno Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski odlučilo
je ne prihvatiti niti jednu ponudu pristiglu po pozivu za prikupljanje ponuda te donijeti
Odluku o poništenju postupka prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne
djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora na području Općine
Kloštar Podravski, kako je navedeno u točki 1. i 2. ove Odluke.
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Točka 8.
Razmatranje prijedloga Odluke o općem korištenju voda, načinu održavanja građevina, te
osiguranju odgovarajuće kakvoće i dovoljne količine voda i uvjeta korištenja javnih zdenaca,
javnih crpki i drugih sličnih građevina koji nisu uključeni u sustav javne vodoopskrbe na
području Općine Kloštar Podravski

Siniša Pavlović: Ova Odluka bi se trebala donijeti iz razloga jer je naša vodovodna mreža u
dotrajalom stanju i jako malo te vodovodne mreže ima neku sigurnost. Izgradnjom
kanalizacije svi se budemo morali priključiti. Predsjednici vodovodnih društava dolaze da im
Općina donira sredstva za obnovu vodovodne mreže. Jedan od prijedloga je da se osnuju
vodovdne udruge kojima bi se plaćalo članstvo. Udruga nam daje mugućnost da Općina
participira svoj dio sredstava, ljudima bi se omogućilo da imamo tehnološku vodu.
Branko Špiranec: Zanima ga bunar koj je na privatnoj parceli nije se tražila nikakva naknada.
Dražen Vučak: Dosta je upoznat sa ovom problematikom, većina mjesta u okolici naše općine
ima registriranu važeću vodovodnu udrugu. Dužni smo donijeti takvu odluku, na taj način bi
se bunari mogli legalno koristiti.
Josip Nađ: Po selu ljudi imaju privatne vodovode.
Siniša Pavlović: Svi bunari će se morati registrirati.
Đuro Gregurić: Kako registrirati privatni bunar, kome ga prijaviti?
Siniša Pavlović: Treba prijaviti Hrvatskim vodama. Ovaj prijedlog Odluke trebamo poslati
Hrvatskim vodama i Ministarstvu gospodarstva da nam dadu svoje mišljenje i nakon toga se
Odluka može doniejti.
Nakon rasprave sa 11 glasova „ZA“ donesen je prijedlog Odluke o općem korištenju voda,
načinu održavanja građevina, te osiguranju odgovarajuće kakvoće I dovoljne količine voda i
uvjeta korištenja javnih zdenaca, javnih crpki i drugih sličnih građevina, koji nisu uključeni u
sustav javne vodoopskrbe na području Općine Kloštar Podravski

Točka 9.
Donošenje Zaključka o usvajanju izmjena i dopuna Plana zaštite od požara
Općine Kloštar Podravski
Melita Lacković: Najmanje jednom godišnje Općinsko vijeće usvaja izmjene i dopune Plana
zaštite od požara Općine Kloštar Podravski. Imali smo u kontroli protupožarnog inspektora
koji je pregledao Plan i utvrdio nedostatke zbog kojih je potrebno donijeti izmjene i dopune
postojećeg plana.
Sa 11 glasova „ZA“ donesene su
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IZMJENE I DOPUNE
PLANA ZAŠTITE OD POŽARA

I.
U Planu zaštite od požara KLASA: 214-03/11-01/01 URBROJ: 2137/16-12-9 od 5.
lipnja 2012. godine u točki 8. tablica 6. mijenja se i glasi:

Red.br.

Funkcija

Ime i prezime

Adresa stanovanja

Telefon

1.

Općinski
načelnik

Siniša Pavlović

Budančevica, Livadska
7

na poslu: 048/816066
mobitel: 098/575240

2.

Predsjednik
Općinskog
vijeća

Kloštar Podravski,
Ulička 41/A

Mirko Debeljak

na poslu: 048/816066
kod kuće: 048/816471
mobitel: 099/6857360

II.
Točka 14. mijenja se i glasi:
POPIS ODGOVORNIH OSOBA U DVD-ima NA PODRUČJU
OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI
Tablica 10.

DVD Kloštar Podravski
Predsjednik:

KRUPSKI MARTIN

tel. 091/1883118

Zapovjednik:

IVAN RITONJA

tel. 095/8189031

Dozapovjednik: BASTALIĆ IVAN

tel. 816-651

Tajnik:

tel. 098 9571552

SABOLIĆ VLADIMIR
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DVD Kozarevac
Predsjednik:

TUDIĆ MARKO

tel. 895-114

Zapovjednik:

ILINČIĆ MARIJAN

tel. 099/7674225

Dozapovjednik:

CRNJAKOVIĆ IVICA

Tajnik:

IMBRIŠIĆ RENATA

tel. 091/5935973
tel. 895-081

DVD Prugovac
Predsjednik:

KOVAČIĆ STJEPAN

tel. 896-218

Zapovjednik:

ŠOGORIĆ DARIJO

tel. 0915930130

Dozapovjednik:

BELEC TOMISLAV

Tajnik:

BELEC NIKOLA

tel. 896-228
tel. 091/8836970

III.
Izmjene i dopune ovog Plana donose se na način na koji je predviđeno i donošenje
Plana.
Za provedbu ovog Plana odgovoran je općinski načelnik Općine Kloštar
Podravski.

Točka 10.
Donošenje Zaključka o davanju mišljenja na ciljane III. Izmjene i dopune Prostornog plana
Koprivničko-križevačke županije

Melita Lacković: Ove druge izmjene Prostornog plan Koprivničko-križevačke županije su
bile ciljane a odnosile su se na brzu cestu Koprivnica-Zagreb, na željezničku prugu prema
Mađarskoj i plinovod prema Donjem Miholjcu. Županijski zavod za prostorno uređenje
Koprivničko-križevačke županije je izrađivač ovih izmjena i po proceduri Općinsko vijeće
treba dati svoje mišljenje na navedene izmjene.
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Bez prethodne rasprave sa 11 glaosva „ZA“ donesen je
ZAKLJUČAK
I.
Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski daje pozitivno mišljenje na predloženi
Nacrt konačnog prijedloga Ciljanih III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničkokriževačke županije izrađene u Zavodu za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke
županije iz Koprivnice od prosinca 2013. godine.

II.
Ovaj Zaključak upućuje se Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu
okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije.

Točka 11.
Razmatranje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne
problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesece siječanj, veljaču i ožujak
2014. godine

Siniša Pavlović: Imamo dobru suradnju sa Policijskom postajom Đurđevac, odluka o
videonadzoru je donesena, u samom centru naselja Kloštar Podravski imali smo uništenje
fontane i okolnog bilja i travnjaka. Svu tu štetu i za sve počinitelje koje je policija otkrila dat
će se pravnici da krene sa tužbom.
Sa 11 glasova „ZA“ donesen je
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski razmotrilo je Izvješće o stanju
kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području Policijske
postaje Đurđevac za mjesece siječanj, veljaču i ožujak 2014. godine i na ista nije bilo
primjedbi.
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Točka 12.
Razmatranje pristiglih zamolbi
Siniša Pavlović: Zamolba Kluba za starije osobe „Mariška“ iz Koprivnice traže da se
pomogne u putnim troškovima gerontodomaćici koja obilazi na području Općine Kloštar
Podravski starije osobe. Smatra da bi trebali podržati tavke aktivnosti i odobriti
gerontodomaćici sufinanciranje putnih troškova.
Sa 11 glasova „ZA“ donesen je
ZAKLJUČAK
o sufinanciranju putnih troškova gerontodomaćice
za područje Općine Kloštar Podravski
Općina Kloštar Podravski će prema svojim mogućnostima sufinancirati putne troškove
gerontodomaćice koja obilazi starije i nemoćne osobe na području Općine Kloštar Podravski.

Predviđeni dnevni red za ovu sjednicu je završio, budući da se više nitko ne javlja za
riječ, predsjednik se prisutnima zahvaljuje na odazivu i završava sjednicu u 22:40 sati.

ZAPISNIČARKA:

PREDSJEDNIK:

Melita Lacković

Mirko Debeljak

