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IZVOD IZ ZAPISNIKA
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. Bernard Domović
3. Ivan Čupen
4. Marijan Debeljak
5. Franjo Budrović
6. Đuro Gregurić
7. Antun Juhas
8. Petar Kontrec
9. Josip Nađ
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.

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
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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.
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 postan
Državnoj upravni 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.
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Točka 4.
Donošenje Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra
Mirela Tudić Rengel: Trenutno je u izradi projektna dokumentacija za izradu 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.
OSTALO KAO NEPOTREBNO ISPUŠTENO

ZAPISNIČARKA:

PREDSJEDNIK:

Mirela Tudić Rengel

Mirko Debeljak

