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ZAPISNIK
sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski,
održane 15. studenoga 2016. godine u uredu općinskog načelnika
u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 2
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-01/13, URBROJ: 2137/16-16-1 od 9.
studenoga 2016. godine.
Sjednicu je otvorio predsjednik gosp. Mirko Debeljak u 16:00 sati i pozdravio
prisutne.
Sjednici su bili prisutni:
a) Članovi Općinskog vijeća:
1. Mirko Debeljak
2. Ivan Čupen
3. Marijan Debeljak
4. Franjo Budrović
5. Đuro Gregurić
6. Antun Juhas
7. Petar Kontrec
8. Josip Nađ
9. Ivan Rođak
10. Branko Špiranec
11. Ivan Tudić
Na sjednici nisu bili prisutni Dražen Vučak – opravdano i Bernard Domović– opravdano.
Predsjednik konstatira da je sjednici prisutno 11 članova Općinskog vijeća Općine
Kloštar Podravski od ukupno 13 članova Općinskog vijeća, te sukladno tome ono može
donositi pravovaljane odluke.

b)
1.
2.
3.
4.

Ostali:
Siniša Pavlović – općinski načelnik,
Antun Karas – zamjenik općinskog načelnika,
Ivana Grguljaš – referentica za računovodstvene poslove,
Mirela Tudić Rengel – pročelnica, zapisničarka.

Predsjednik je predložio je sljedeći
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DNEVNI RED
1. Donošenje Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja
Općine Kloštar Podravski.
2. Donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kloštar Podravski.
3. Donošenje Odluke o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne
zaštite na području Općine Kloštar Podravski.
4. Donošenje Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra.
5. Donošenje Odluke o izboru pravne osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti
preventivne deratizacije na temelju pisanog ugovora na području Općine Kloštar Podravski.
6. Donošenje Odluke o rušenju derutnih građevina u vlasništvu Općine Kloštar Podravski.
7. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prikupljanje ponuda radi utvrđivanje sposobnosti
najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u vlasništvo parcela u Poduzetničkoj zoni “ISTOK” u Kloštru
Podravskom.
8. Donošenje prijedloga kandidata za suca porotnika u Županijskom sudu u Varaždinu.
9. Razmatranje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike za
područje Policijske postaje Đurđevac za mjesece srpanj, kolovoz i rujan 2016. godine
10. Prijedloga Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu.
Predsjednik je predložio nadopunu dnevnog reda na način da se iza točke 9. „Razmatranje
Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike za područje
Policijske postaje Đurđevac za mjesece srpanj, kolovoz i rujan 2016. godine“ doda točka 10.
koja glasi: „Donošenje Odluke o usvajanju Programa ukupnog razvoja Općine Kloštar
Podravski za razdoblje od 2015. do 2020. godine“. Točka 10. se pomoče i postaje točkom 11.
Ovakav dnevni red je usvojen jednoglasno sa 11 glasova „ZA“.
Zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski usvojen je jednoglasno
sa 11 glasova „ZA“ bez primjedbi.
Zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski usvojen je jednoglasno
sa 11 glasova „ZA“ bez primjedbi.
Franjo Budrović: Pitanje u svezi kružnog toka.
Siniša Pavlović: Ovih dana ide tehnički pregled, asfaltiranje će se izvršiti sutra, preksutra bi
trebao ići fini odnosno završni sloj, a u petak iscrtavanje signalizacije. S hortikulturom ima
još oko četiri do pet dana posla.
Branko Špiranec: Imam pitanje u svezi isplate kanala, nekima još uvijek nije isplaćeno.
Siniša Pavlović: Svima je isplaćeno jedino onima koji su naknadno potpisali ugovore njima
još nije isplaćeno, ali će biti ovih dana.
Branko Špiranec: Imam još pitanje u svezi igraonice u Budančevici.
Ivan Rođak: Mene zanima tko dobiva novce od proslove rođendana.
Siniša Pavlović: Voditeljica i predsjednica udruge Društvo naša djeca gđa. Jasna Đipalo
organizira rođendane u igraonici u Budančevicu za svu djecu, kako za našu iz području
Općine tako i za okolna mjesta. Svi dobro znate da mi još nemamo vrtić i da su naša djeca išla
u vrtiće okolnih mjesta u Pitomaču, Đurđevac, Kalinovac itd. Smatram da je dobra gesta da
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mi djeci tih okolnih mjesta omogućimo da slave kod nas rođendane. Što se tiče troškova,
odnosno donacija, primitaka i rashoda biti će vidljivi u izvješće o utrošenim sredstvima za
2016. godinu koji su nam obavezni podnijeti do krajem veljače 2017. godine.
Ivan Čupen: Slažem se za te rođendane, ali smatram da imamo pravo znati koliko tete
dobivaju naknadu odnosno plaću.
Siniša Pavlović: Dobit ćemo kompletno izvješće.

Točka 1.
Donošenje Odluke o donošenju III. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski
Mirela Tudić Rengel: Izrađivač III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Kloštar Podravski je Zavod za prostorno uređenje Koprivničko - križevačke županije. Razlozi
izrade III. Izmjena i dopuna Prostornog plana su izmjene u dijelu koji se odnosi na korekciju
granica planiranog istražnog eksploatacijskog prostora mineralnih sirovina šljunka i pijeska u
k.o. Budančevica (Krčevinke) s mogućnošću izgradnje separacije pijeska i šljunka, izgradnja
pogona za izradu betonskih proizvoda i izgradnje pogona za kavezni uzgoj riba, izgradnju
doma za starije i nemoćne, ucrtavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Kloštar
Podravski, usklađivanje sa Zakonom o prostornom uređenju i sa Zakonom o gradnji,
usklađivanje sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom te ostale pristigle prijedloge. Svi
zahtjevi koji su pristigli uvršteni su u ove III. izmjene i dopune. Nacrt Odluke je poslan na
Ministarstvo, traženo je mišljenje prema članku 87. da li potrebno provesti OSPU postupak,
mišljenje županije je da nije potrebno provesti. Zahtjevi sa posebnom obavijesti o javnoj
raspravi dostavljeni su svim javnopravnim tijelima. Izrađen je prijedlog nacrta III. izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski i izvješće o javnoj raspravi.
Došli smo do zadnje faze gdje slijedi usvajanje konačnog prijedlog od strane Općinskog
vijeća, a nakon toga objava u Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije kako bi
Odluka stupila na snagu.

Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesen je Odluka o donošenju III. Izmjenama i
dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 2.
Donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u
vlasništvu Općine Kloštar Podravski
Mirela Tudić Rengel: Imamo postojeću Odluku o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu
Općine Kloštar Podravski. Međutim, tom odlukom nemamo predviđenu kupoprodaju, a
zakonom je predviđena tako da su u ovu Odluku uvrštene odredbe o kupoprodaji. Ono što je
još bitno, ovom Odlukom predviđeni su početni iznosi cijene zakup poslovnog prostora za
udruge i političke stranke jer prema mišljenju odnosno nalazu revizije moramo udrugama i
političkim stranka davati u zakup poslovne prostore samo putem javnog natječaja.
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Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesena je Odluke o zakupu i kupoprodaji
poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kloštar Podravski
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 3.
Donošenje Odluke o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite na području Općine Kloštar Podravski
Mirela Tudić Rengel: Primjenom Zakona o sustavu civilne zaštite trebala se je promijeniti
odnosno donijeti nova Odluka o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite na području Općine Kloštar Podravski. Prijedlog Odluke je poslan
Državnoj upravi zaštite i spašavanja na koju smo dobili prethodnu suglasnost.
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesena je Odluke o određivanju operativnih
snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Kloštar
Podravski.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 4.
Donošenje Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra
Mirela Tudić Rengel: Trenutno je u izradi projektna dokumentacija za izgradnju dječjih
igrališta u naselju Prugovac, kako bismo mogli projekt kandidirati na jednu od mjera
Programa ruralnog razvoja moramo imati kompletan projekta, a da bi ga imali moramo riješit
imovinsko pravne odnose. Na navedenim česticama se vodi vlasništvo javnog dobra, treba to
brisati kako bi se moglo prepisati kao vlasništvo Općine Kloštar Podravski.
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesen je Zaključka o ukidanju statusa javnog
dobra.
Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 5.
Donošenje Odluke o izboru pravne osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne
djelatnosti preventivne deratizacije na temelju pisanog ugovora na području
Općine Kloštar Podravski

Mirela Tudić Rengel: Općinski načelnik je poziv za dostavu ponuda za preventivnu
deretizaciju uputio na pet gospodarskih subjekata. Svih pet tvrtki su nam dostavile svoje
ponude u zakonskom roku odnosno u roku predviđenom u pozivu. Od toga tri ponude su bile
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važeće odnosno imale su pravovaljanu dokumentaciju dok dvije nisu imale. Najpovoljnija
ponuda je ona koja ima najnižu cijenu, a to je ponuda od tvrtke Sanitacija d.o.o.
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesena je Odluka o izboru pravne osobe kojoj će
se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti preventivne deratizacije na temelju pisanog
ugovora na području Općine Kloštar Podravski.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 6.
Donošenje Odluke o rušenju derutnih građevina u
vlasništvu Općine Kloštar Podravski
Siniša Pavlović: Ova Odluka odnosi se na rušenje derutnih građevina u vlasništvu Općine
Kloštar Podravski, konkretno mislim na kuće koje je Općina Kloštar Podravski naslijedila od
korisnika Centra za socijalnu skrb gdje su se zakonski nasljednici odrekli vlasništva u korist
Općine jer sve te nekretnine imaju određeni teret. Kako su one u ruševnom odnosno derutnom
stanju predlažem njihovo rušenju u cilju sigurnosti mještana i ostalih sudionika u prometu.
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesena je Odluka o rušenju derutnih građevina u
vlasništvu Općine Kloštar Podravski.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 7.
Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prikupljanje ponuda radi utvrđivanje
sposobnosti najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u vlasništvo parcela u Poduzetničkoj zoni
“ISTOK” u Kloštru Podravskom
Mirela Tudić Rengel: S namjerom kupnje zemljišta u poduzetničkoj zoni Istok obratila nam
se je gđa. Kristina Stolnik. Kupili bi više zemljišta koje bi ima služile za obavljanje
proizvodne djelatanosti.
Ivan Čupen: Primjedba u svezi prodaje zemljišta za obavljanje trgovačke djelatnosti prodaje
rabljenih automobila, nemam ništa protiv proizvodne djelatnosti.
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesena je Odluka o raspisivanju natječaja za
prikupljanje ponuda radi utvrđivanje sposobnosti najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u
vlasništvo parcela u Poduzetničkoj zoni “ISTOK” u Kloštru Podravskom
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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Točka 8.
Donošenje prijedloga kandidata za suca porotnika u Županijskom sudu u Varaždinu
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesen je
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski je razmotrilo dopis Upravnog odjela za
poslove Županijske skupštine i pravne poslove KLASA: 080-01/16-01/13, URBROJ: 2137/102/03-16-5 od 12. listopada 2016. godine te za isti nema prijedlog kandidata za imenovanjem
suca porotnika u Županijskom sudu u Varaždinu.

Točka 9.
Razmatranje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne
problematike za područje Policijske postaje Đurđevac
za mjesece srpanj, kolovoz i rujan 2016. godine
Jednoglasno 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 srpanj, kolovoz i rujan 2016. godine i na ista nije bilo primjedbi.
Točka 10.
Donošenje Odluke o usvajanju Programa ukupnog razvoja Općine Kloštar Podravski za
razdoblje od 2015. do 2020. godine
Mirela Tudić Rengel: Tvrtka Terra food j.d.o.o. nam je izradila Program ukupnog razvoja
Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 2015. do 2020. godine koji je strateški dokument
Općine. Trenutno imamo prijavu projekta „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste PrugovacKozarevac“ na Mjeru 7.2., podmjere 7.2.2. na Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske.
Da bismo isti mogli prijaviti preko aplikacije odnosno Agencije za plaćanje u poljoprivredi i
ruralnom razvoju moramo imati donesen PUR te se stoga predlaže donošenje istoga.
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesena je Odluka o usvajanju Programa ukupnog
razvoja Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 2015. do 2020. godine.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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Točka 11.
Prijedloga Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2017. godinu
i Projekcije za 2018. i 2019. godinu

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 17:44 sati.
ZAPISNIČARKA:

PREDSJEDNIK:

Mirela Tudić Rengel

Mirko Debeljak

