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Z A P I S N I K 

sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, 

održane 20. prosinca 2013. godine u općinskoj vijećnici 

u Kloštru Podravskom, Trg Svete Obitelji 2 

 

 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/13-01/13 URBROJ: 2137/16-13-1 od 

12. prosinca 2013. godine. 

 Sjednicu je otvorio predsjednik gosp. Mirko Debeljak u 17:00 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. Bernard Domović 

6. Đuro Gregurić 

7. Antun Juhas 

8. Petar Kontrec 

9. Josip Nađ 

10. Ivan Rođak 

11. Branko Špiranec 

12. Ivan Tudić 

13. Dražen Vučak 

 

 

Predsjednik konstatira da je sjednici prisutno svih 13 članova Općinskog vijeća Općine 

Kloštar Podravski, te sukladno tome ono može donositi pravovaljane odluke. 

 

b) Ostali: 

1. Siniša Pavlović – općinski načelnik, 

2. Antun Karas – zamjenik općinskog načelnika, 

3. Melita Lacković – referent za administrativne poslove – zapisničarka.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća pročitao je saziv dnevnog reda za ovu sjednicu, za  

nadopunu se javio općinski načelnik i nadopunio dnevni red sa još dvije točke. 

Siniša Pavlović: Predlaže nadopunu dnevnog reda iza točke 8. da se doda točka 9. koja glasi: 

„Donošenje Odluke o osnivanju i financiranju Turističke zajednice područja Općina 

Kalinovac, Kloštar Podravski i Podravske Sesvete“.  

- Obrazloženje: Kako bi Ministarstvu mogli poslati zahtjev za osnivanje Turističke 

zajednice područja trebamo donijeti ovu odluku.   

Iza točke 9. predlaže da se doda točka 10. koja glasi: „Donošenje Odluke o postavljanju video 

nadzora na kritičnim točkama na području Općine Kloštar Podravski“. 
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- Obrazloženje: Neki događaji u centru naselja Kloštar Podravski su neobjašnjivi, svi se 

brinemo oko uređenja svih naselja općine, a događa nam se često uništavanje imovine 

bez da nađemo krivca,  iz navedenog razloga predlaže ovu točku dnevnog reda. 

 

Nakon predložene nadopune dnevnog reda članovi Općinskog vijeća su sa 13 glasova 

„ZA“ usvojili predložene nadopune dnevnog reda. 

 

Nakon nadopune dnevnog reda predsjednik je predložio sljedeći 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Donošenje Odluke o prijenosu i prodaji poslovnog udjela u trgovačkom društvu Komunalne 

usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac. 

2. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete. 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena usluga na 

grobljima na području Općine Kloštar Podravski. 

4. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti hvatanje, čuvanje i uklanjanje 

pasa, uginulih pasa i drugih životinja, te pasa i mačaka lutalica na temelju pisanog ugovora na 

području Općine Kloštar Podravski na vrijeme od četiri godine. 

5. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti čišćenje snijega na lokalnim i 

nerazvrstanim cestama na temelju pisanog ugovora na području Općine Kloštar Podravski na 

vrijeme od četiri godine. 

6. Donošenje prijedloga  o imenovanju članova u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na 

poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske. 

7. Donošenje prijedloga o imenovanju člana u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u 

funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne 

proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvene mase. 

8. Razmatranje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na 

području Policijske postaje Đurđevac za mjesec listopad 2013. godine. 

9. Donošenje Odluke o osnivanju i financiranju Turističke zajednice područja Općina Kalinovac, 

Kloštar Podravski i Podravske Sesvete. 

10. Donošenje Odluke o postavljanju video nadzora na kritičnim točkama na području Općine Kloštar 

Podravski. 

 

Dnevni red je usvojen sa 13 glasova „ZA“. 

 

 

 

 

A K T U A L N I   S A T 

 

 Branko Špiranec: Prije nekoliko dana bio je sastanak Udruge „Hrvatsko srce“ članice 

udruge su se ponudile za Dane općine da bi okitile salu i da bi svoje starine stavile na 

izložbu. 

Siniša Pavlović: Udruga „Hrvatsko srce“ i sve ostale udruge sa područja općine će biti 

uključene u organizaciju proslave Dana općine, imenovat će se Organizacijski odbor 

za proslavu Dana općine koji će to sve organizirati. 
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 Ivan Rođak: Da li su i ostala naselja općine uređena sa novim osvjetljenjima?  

Siniša Pavlović: Svako naselje je dobilo  okićeni bor, sada smo ukrasili centar 

općinskog središta sa novom božićnom rasvjetom, za iduću godinu ćemo se dogovoriti 

pa će se i ostala naselja okititi. 

 

 Ivan Čupen: Predlaže da se odobri financijska jednokratna pomoć za troškove liječenja  

Vjekoslavu Golubić iz Kloštra Podravskog. 

Siniša Pavlović: Slaže se sa prijedlogom  ali predlaže da se pomoć odobri familiji 

Golubić i to u iznosu 5.000,00 kuna. 

 

 Sa 13 glasova „ZA“ donesena je 

 

O D L U K A 

o jednokratnoj novčanoj pomoći 

 

 

Članak 1. 

 

       Općina Kloštar Podravski odobrava obitelji Vjekoslava Golubić iz Kloštra Podravskog, 

Ljudevita Gaja 35 jednokratnu novčanu pomoć u iznosu 5.000,00 kuna na ime troškova 

liječenja zbog teške bolesti u obitelji. 

 

Članak 2. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 Ivan Čupen: Predlaže za iduću sjednicu Općinskog vijeća da se uvrstiti u dnevni red 

razmatranje naknade članovima Općinskog vijeća za prisustvovanje sjednicama 

Općinskog vijeća, predlaže da se naknade smanje jer su sve ostale Općine to već 

učinile.  

 Ivan Čupen: Predlaže da se članovima Općinskog vijeća  pismeno prezentira koji ljudi 

rade u Općini i kolika im je plaća i sve što dobivaju te osobe. 

Branko Špiranec: Smatra da je to dobar prijedlog, članovi Općinskog vijeća bi bar 

trebali znati tko sve radi u Općini. 

Siniša Pavlović: Vrijeđaju ga takva pitanja, smatra da svi dobro znaju tko radi jer je  

puno puta  objašnjavao i ne sviđaju mu se takva pitanja. Za vrijeme dok je Melita 

Lacković bila na bolovanju mijenjala ju je Mirela Tudić, za Ivanu Grguljaš dok je na 

bolovanju zamjena je Jasmina Miloš iz Općine Podravske Sesvete koja je zaposlena na 

ugovor o djelu. Povećanjem obujma poslova došla nam je legalizacija svakodnevno se 

pišu rješenja za bespravno sagrađene objekte i svakodnevno nam stižu zahtjevi na 

čemu sada radi Mirela Tudić, na tim rješenjima ćemo prihodovati 300 do 400 tisuća 

kuna godišnje. Sredstva za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata se dijele: 50 % 

državi, 20% županiji i 30% općini na čijem području se nalazi bespravno sagrađena 

građevina.  Melita Lacković se vratila sa bolovanja i dalje radi na upravno pravnim i 
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administrativnim poslovima koje je radila.  Ružica Radelić  radi blagajničke poslove i 

to jako dobro radi i potrebna je. Postoji mogućnost da se blagajna ukine na godinu, 

blagajna trenutno svakodnevno radi, uz to radi još i na komunalnoj i grobnoj naknadi. 

Marta Šandrovčan je jako opravdana i zaradila je svaku kunu jer je odradila poslove 

oko otvaranja nove internet stranice, oko objave teksta općinskog glasnika, izradila je 

prijedlog općinske razvojne strategije, napravila je kompletan statut turističke 

zajednice područja i uz to što je najbitnija stvar ide na sve seminare za kandidiranje 

općinskih projekata za dobivanje sredstava od EU fondova. Imamo jako tešku poziciju 

vezano za infrastrukturu jer novaca nije bilo a imamo i dobru stvar što je bivši 

načelnik napravio jer imamo  građevnu dozvolu za izgradnju sportske dvorane, za 

dječji vrtić, vodovod i kanalizaciju. Marta Šandrovčan će raditi na tim projektima sa 

konzultantom vezano za kandidiranje projektne dokumentaciju za javljanje na natječaj 

za dobivanje sredstava od EU fondova, LAG Podravina, Đurđevac će nam biti isto 

podrška u tome, oni će platiti  polaganje za dobivanje certifikata koji Marta treba imati 

za pisanje tih projekata. Navedene djelatnice ne rade po sistematizaciji niti na ugovor 

o djelu već rade preko Agencije za privremeno zapošljavanje, na idućoj sjednici će 

prezentirati  davanja Općine prema tim zaposlenima i koliko to košta Općinu. Vrijeme 

će pokazati da je opravdanost svih zaposlenih u Općini isplativa.  Članovi Općinskog 

vijeća mogu u svako vrijeme doći kod njega i pitati što ih zanima i u svako vrijeme 

mogu razgovarati. Da imamo mogućnosti još bi mogli zaposliti jednog radnika koji bi 

radio samo na tim projektima za EU fondove.  

 

Natječaj za dobivanje sredstava iz fondova EU je raspisan, konzultantska tvrtka bi 

nam pomogla u izradi projektne dokumentacije, na taj način možemo isfinancirati sva 

četiri projekta u cijelosti, EU financira sa 95%, a 4-5% Županija za Općine koje nisu 

razvijene. Imamo tu sreću da imamo napravljenu projektnu dokumentaciju. Jedino 

nam je upitan vodovod jer je za vodovod potpisan ugovor i pitanje je da li se možemo 

javiti na takav natječaj. Općina participira 35.000,00 kuna za taj projekt kad 

Ministarstvo dade suglasnost, kad ono dade suglasnost garantiraju nam iznad 87%  da 

bi se ti projekti realizirali, ne želi biti jedino on odgovorna osoba pa predlaže da na 

bilo kojem ugovoru uz njega   potpisnik bude i predsjednik Općinskog vijeća.Tražio je 

pravno mišljenje Županije, i mišljenje je pozitivno da trebamo ići u taj projekat jer 

nemamo rješenu infrastrukturu, trebamo ići u prenamjenu projektne dokumentacije za 

izgradnju sportske dvorane napravit će se dopuna glavnog projekta za energetsku 

učinkovitost (grijanje i hlađenje dvorane) gdje nam uvelike daje za pravo da će EU 

fondovi to prepoznati i odobriti nam sredstva za takovu namjenu jer oni isključivo 

takove projekte financiraju. Odgovorno tvrdi da svi ljudi koji rade u Općini opravdat 

će svoj rad i svoju plaću, svakodnevno mogu članovi Općinskog vijeća doći u Općinu 

i pitati što ih zanima. 

 

Ugovor o pripremi projektne dokumentacije za natječaj npr. školsko sportske dvorane, 

išli bi preko tvrtke Tetida  iz Koprivnice, želi preporuku od župana, Županije i drugih 

načelnika općina i gradova i predlaže da se ide sa tim. Općina Pitomača ima svoj tim 

ljudi koji rade na tome i oni uspjevaju u natječajima za dobivanje sredstava preko 
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fondova EU. S tim da u takvom jednom projektu plaća djelatnika koji radi na tome ide 

u troškove tog projekta tj. plaća bi se financirala za tu osobu iz tog projekta.   

 

Marijan Debeljak: Smatra da općinski načelnik ima dobre suradnike  i zna se koliko može iz 

izvornih prihoda izdvojiti za plaće zaposlenih. Na načelniku je i odgovornost za sve ovo ako 

ima novaca da se uklopi u to. S druge strane to nam je jeftinije jer po ugovorima o djelu su 

bila veća davanja. Zaposlenima bi bilo dobro i povećati plaću ako je moguće, ali sada u 

vrijeme krize teško je govoriti o povećanju plaće, na kraju će biti i neki rezultati od toga 

svega. 

Siniša Pavlović: Ugovori o djelu se više ne smiju sklapati i on je jako skup ugovor. 

Ivan Čupen: Htio je reći da Njemci financiraju izgradnju staračkih domova, tu bi se zaposlili 

ljudi, možda bi i mi trebali voditi više brigu o starijim osobama nego o dječjem vrtiću. 

Siniša Pavlović:  Imamo upita za izgradnju staračkog doma, ljudi koji bi investirali u Kloštru 

Podravskom čak je bilo i upita ljudi koji rade u Njemačkoj. 

Marijan Debeljak: Predlaže da pomognemo onima koji nemaju za starački dom. 

 

Siniša Pavlović: Nakon rasprave predlaže vezano za ugovore o pripremi projektne 

dokumentacije za natječaj za dobivanje sredstava od EU fondova da se predsjednik 

Općinskog vijeća potpisuje na ugovore zajedno sa općinskim načelnikom. Predlaže  da  uz 

suglasnost predsjednika Općinskog vijeća on kao općinski načelnik može potpisati ugovor o 

izradi projektne dokumentacije, predlaže da je to za one projekte npr. ugovor o pripremi 

projektne dokumentacije. 

Marijan Debeljak: Općinski načelnik je odgovorna osoba za potpisivanje ugovora. 

Siniša Pavlović: On kao općinski načelnik je potpisnik takovih ugovora ali predlaže da i 

predsjednik Općinskog vijeća bude prisutan kod potpisivanja takovih ugovora tj. da uz 

njegovu suglasnost se može potpisati takav ugovor. Govori to iz razloga da ne mora sazivati 

sjednicu Općinskog vijeća samo radi jedne točke dnevnog reda. Kada će se potpisivati 

Ugovor o izradi projektne dokumentacije za dobivanje sredstava iz fondova EU smatra da bi i 

Općinsko vijeće trebalo biti obaviješteno o tome, bez obzira što on može sam potpisati taj 

ugovor, ali ipak nek se ugovor potpiše uz suglasnost predstavnika Općinskog vijeća. 

 

 

 Sa 10 glasova „ZA“ 1 glasom „PROTIV“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donesen je 

 

Z A K L J U Č A K 

 

Daje se suglasnost općinskom načelniku Općine Kloštar Podravski i predsjedniku 

Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski da mogu potpisivati Ugovore o pripremi 

projektne dokumentacije za kandidiranje projekata Općine Kloštar Podravski prema EU 

fondovima. 

 

 

 

 Đuro Gregurić: Obavještava članove Općinskog vijeća da su predsjednik Općinskog 

vijeća i on sudjelovali u čestitki za osobe slabijeg imovnog stanja, paketi su 
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pripremljeni za 80 ljudi, vrijednost jednog paketa je 170,00 kuna. Paketi će se 

podijeliti povodom božićnih i novogodišnjih blagdana osobama slabijeg imovnog 

stanja. 

 

 

 

 

 

 

Točka 1. 

Donošenje Odluke o prijenosu i prodaji poslovnog udjela u trgovačkom društvu Komunalne 

usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac 

 

 

Siniša Pavlović: Prijedlog  nam je poslao Grad Đurđevac za uređenje vlasničkog udjela u T.D. 

Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. i predlažu  nam prodaju 1% temeljnog kapitala koji je u 

vlasništvu Općine Kloštar Podravski prema nominalnoj vrijednosti poslovnog udjela. 

Marijan Debeljak: Grad Đurđevac predlaže zadržavanje minimalnih udjela JLS u poduzeću 

Komunalne usluge Đurđevac, znači da Grad Đurđevac bude većinski vlasnik u tom društvu. 

Predložio je da se održi sastanak u vezi toga. 

Antun Karas: Bio je nekoliko puta na skupštinama društva i bio je protiv toga, jasno je 

postavljao pitanje po kojem je ključu to dijeljeno, Grad Đurđevac ima preko 63% udjela, 

raspodjela je rađena osamdesetih godina. 

Marijan Debeljak: Komunalije d.o.o. su napravile nekim općinama plinsku mrežu iz svojih 

sredstava. 

Ivan Čupen: Imamo sadašnje stanje, ne bi prihvatio da se to donese na taj način. 

Bernard Domović: Također je protiv ako je njima u interesu neka predlože i ponude više.  

Mirko Debeljak: U slučaju da ne donesemo odluku kako je predloženo što će se dogoditi? 

Siniša Pavlović: Slaže se sa razmišljanjem ostalih kolega vijećnika bi je na kolegiju načelnika 

ima neki model iz Nizozemske još se ne zna koja će biti distributivna područja. Trebamo ipak 

pričekati sa ovom odlukom. Recilkažno dvorište možemo i mi napraviti od Fonda za 

energetsku učinkovitost možemo dobiti 100% sredstava za uređenje reciklažnog dvorišta.  

Franjo Budrović: Prvo neka se očituju gdje se izgubio naš udio postotka neka dođe direktor 

Komunalija d.o.o. i gradonačelnik pa da mu se onda postavi pitanje kako se to ponaša. 

 

 Sa 13 glasova „ZA“ donesen je 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

Prijedlog Grada Đurđevca o prijenosu i prodaji poslovnog udjela u trgovačkom 

društvu Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac se ne prihvaća. 
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Točka 2. 

Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete 

 

Mirko Debeljak: Pomoć za novorođeno dijete u visini od 500,00 kuna predviđena je u 

Proračunu Općine Kloštar Podravski za 2014. godinu, potrebno je donijeti odluku tako da bi 

roditelji novorođene djece u 2014. godini mogli ostvariti navedenu pomoć. 

 

Bez prethodne rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesena je  

 

O D L U K U 

o ostvarivanju prava na novčanu pomoć 

za novorođeno dijete 

 

Članak 1. 

 Odlukom o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete  (u daljnjem 

tekstu: Odluka) određuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na novčanu pomoć roditeljima za 

novorođeno dijete (u daljnjem tekstu: novčana pomoć),  visina i oblik novčane pomoći. 

 

Članak 2. 

 Pravo na novčanu pomoć iz članka 1. ove Odluke pripada roditelju novorođenog 

djeteta, koje u vrijeme rođenja ima prebivalište na području Općine Kloštar Podravski. 

 

Članak 3. 

 Novčana pomoć  sastoji se od jednokratnog novčanog iznosa u visini 500,00 kuna. 

 Sredstva potrebna za isplatu novčane pomoći osiguravaju se u Proračunu Općine 

Kloštar Podravski. 

 

Članak 4. 

 Pravo na novčanu pomoć iz članka 3. ostvaruje se na zahtjev roditelja novorođenog 

djeteta s priloženom dokumentacijom: 

- rodni list ili izvod iz matične knjige rođenih za dijete, 

- broj računa na koji će se izvršiti uplata, 

Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski (u 

daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel), na za to propisanom obrascu. 

 O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje rješenjem Jedinstveni upravni odjel. 

 

Članak 5. 

 Novčana pomoć isplaćuje se na broj računa naveden u zahtjevu iz čanka 4. stavka 1. 

ove Odluke u roku 8 (osam) dana od dana  podnošenja zahtjeva. 

 

 

Članak 6. 

 Ova Odluka  stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. 

godine. 
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Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena usluga na 

grobljima na području Općine Kloštar Podravski 

 

 

Siniša Pavlović: Predloženo je u prijedlogu izmjene ove odluke  povećanje grobne naknade na 

30,00 kuna po grobnom mjestu i za mještane Općine i za osobe koje nemaju prebivalište na 

području Općine. Bilo je dosta pritužbi od mještana koji su se iselili a njihovi roditelji su 

živjeli na području Općine Kloštar Podravski, ljudi su se našli uvrijeđeni kao da su građani 

drugog reda. Naša Općina ima najmanju cijenu plaćanja grobne naknade od svih okolnih 

općina, gdje grobna naknada iznosi 70,00 do 80,00 kuna po grobnom mjestu. Imamo tri 

groblja gdje se treba još dosta toga uložiti u Kloštru Podravskom imamo novi dio groblja gdje 

bi se trebalo asfaltirati dio staza, u Prugovcu riješiti ogradu, u Kozarevcu treba riješiti ogradu i 

rasvjetu. To su mali zahvati ali ljudima puno znače, jer da bi napravili radove na našim 

grobljima moramo prihode malo i povećati. Iz navedenih razloga je njegov prijedlog da se 

grobna naknada poveća na 30,00 kuna za sve. Što se tiče osoba koje ne žive na području 

Općine oni plaćaju veću cijenu za pokop umrle osobe. Predlaže da se od plaćanja grobne 

naknade oslobode nasljednici grobova preminulih hrvatskih branitelja. 

Ivan Čupen: Onaj tko je izvan Općine Kloštar Podravski i kupi novo grobno mjesto neka 

plaća i veću cijenu grobne naknade. Predlaže da osobe koje žele biti zakopane na grobljima na 

području općine koji nikad nisu živjeli tu neka plaćaju veću grobnu naknadu. 

Siniša Pavlović: Ako bi na grobljima Općine Kloštar Podravski bio pokop osobe koja nije 

imala prebivalište na području Općine a izrazila je želju da bude zakopana, predlaže da onda 

grobna naknada bude veća. Osobe koje imaju postojeće grobno mjesto i ako su se odselili 

neka plaćaju isti iznos naknade kao i mještani Općine. 

Branko Špiranec:  Ne bi trebalo odmah dići na taj iznos nego predlaže 20,00 kuna da se plaća 

grobna naknada, pa onda opet povećati, a ovi koji nemaju niti prebivalište niti nisu živjeli na 

području općine neka se za njih digne cijena grobne naknade. 

Franjo Budrović:  Primjedbe daju oni ljudi koji nemaju nikakva davanja prema Općini, ima 

drugi prijedlog vezano za plaćanje grobne naknade za grobove umrlih hrvatskih branitelja ako 

je njihovu imovinu nasljedio netko neka  i plaća grobnu naknadu. 

Siniša Pavlović: Predlaže da se cijena od 30,00 kuna stavi po grobnom mjestu, a što se tiče 

grobova hrvatskih branitelja da se oslobodi plaćanja samo za grobno mjesto hrvatskog 

branitelja. 

Bernard Domović: Ljudi su otišli zbog ekonomskih stvari u grad i smatra da je njima manje 

plaćati 50,00 kuna po grobnom mjestu  jer tamo gdje žive plaćaju više.  

Siniša Pavlović: Nema tih ljudi puno koji plaćaju grobnu naknadu 50,00 kuna po grobnom 

mjestu. 

Branko Špiranec: Predlaže da iznos grobne naknade za mještane općine bude 30,00 kuna,  za 

osobe izvan Općine 50,00 kuna po grobnom mjestu.  

Marijan Debeljak: Smatra da 30,00 kuna za mještane nije puno, predlaže da oni koji nisu 

prijavili grobnu naknadu  neka se njima i unatrag naplati grobna naknada. Što se tiče vanjskih 

oni plaćaju više za ukop umrle osobe. Što se tiče hrvatskih branitelja dok umru trebalo bi  

osloboditi od plaćanja grobne naknade za to grobno mjesto. 
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Siniša Pavlović: Slaže se sa  prijedlogom gosp. Debeljaka, što se tiče troškova sprovoda osobe 

koja je bila hrvatskih branitelja Ministarstvo branitelja financira sprovod, a grobne naknade za  

grobno mjesta gdje su ukopani neka se oslobode plaćanja nasljednici tih grobova. 

Antun Karas:  Što će biti sa ljudima koji održavaju više grobova? 

Franjo Budrović: Ako se ljudi i odreću grobnog mjesta moglo bi se dogoditi da na tim 

grobnim mjestima raste korov. 

 

 Nakon rasprave sa 6 glasova „ZA“ i 7 glasova „PROTIV“ nije donesena Odluka o 

izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena usluga na grobljima na području Općine Kloštar 

Podravski.  

 

 Donesen je 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena usluga na grobljima 

na području Općine Kloštar Podravski se ne prihvaća. 

 

 

 

Točka 4. 

Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti hvatanje, čuvanje i 

uklanjanje pasa, uginulih pasa i drugih životinja, te pasa i mačaka lutalica na temelju pisanog 

ugovora na području Općine Kloštar Podravski na vrijeme od četiri godine 

 

Melita Lacković: Proveden je postupak prikupljanja ponuda za obavljanje komunalne 

djelatnosti hvatanje, čuvanje i uklanjanje pasa, uginulih pasa i drugih životinja, te pasa i 

mačaka lutalica, navedeni poslovi bi se povjerili najpovoljnijem ponuditelju na vrijeme od 

četiri godine. Na poziv za dostavu ponuda javila se Veterinarska stanica Koprivnica d.o.o. iz 

Koprivnice, drugih ponuda nije bilo. Cijena hvatanja psa, mačke s uključenim troškovima od 

hvatanja do udomljavanja ili eutanazije po jednoj životinji sa PDV-om iznosi 1.250,00 kuna, 

uklanjanje ili zbrinjavanje lešina životinja (uginulih pasa, mačaka i dr.) sa uključenim svim 

troškovima od uklanjanja s prometnice do odvoza u kafileriju po jednoj životinji iznosi 

1.000,00 kuna sa uračunatim PDV-om. Povjerenstvo je otvorilo ponudu i budući da drugih 

ponuda nije bilo predloženo je općinskom načelniku da donese Zakjučak o odabiru 

najpovoljnije ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti hvatanje, čuvanje i 

uklanjanje pasa, uginulih pasa i drugih životinja, te pasa i mačaka lutalica na temelju pisanog 

ugovora na području Općine Kloštar Podravski. Općinsko vijeće donosi konačnu Odluku o 

povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja, čuvanja i uklanjanja pasa, uginulih 

pasa i drugih životinja, te pasa i mačaka lutalica na temelju pisanog ugovora na području 

Općine Kloštar Podravski na vrijeme od četiri godine. 
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Bez prethodne rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesena je 

 

O D L U K A 

o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti  

hvatanje, čuvanje i uklanjanje pasa, uginulih pasa i drugih životinja, te pasa i mačaka lutalica 

na temelju pisanog ugovora na području Općine Kloštar Podravski 

 

 

Članak 1. 

 

 Izabire se VETERINARSKA STANICA KOPRIVNICA d.o.o. Koprivnica, M.P.  

Miškine 66 za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti hvatanje, čuvanje i uklanjanje 

pasa, uginulih pasa i drugih životinja, te pasa i mačaka lutalica na temelju pisanog ugovora na 

području Općine Kloštar Podravski. 

 

Članak 2. 

 

Obavljanje komunalne djelanosti hvatanje, čuvanje i uklanjanje pasa, uginulih pasa i 

drugih životinja, te pasa i mačaka lutalica na temelju pisanog ugovora na području Općine 

Kloštar Podravski povjerava se VETERINARSKOJ STANICI KOPRIVNICA d.o.o. 

Koprivnica, M.P. Miškine 66 na vrijeme od 4 (četiri) godine sukladno ponudi i troškovniku 

od 21. studenoga 2013. godine.  

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

 Općinski načelnik Općine Kloštar Podravski objavio je poziv za prikupljanje ponuda 

za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti hvatanje, čuvanje i uklanjanje pasa, 

uginulih pasa i drugih životinja, te pasa i mačaka lutalica na temelju pisanog ugovora na 

području Općine Kloštar Podravski na vrijeme od 4 (četiri) godine. Poziv za dostavu ponuda 

upućen je na sljedeće adrese:  

- VETERINARSKA STANICA – NOVA d.o.o. Koprivnica, M.P. Miškine 46, 

- VETERINARSKA STANICA KOPRIVNICA d.o.o. Koprivnica, M.P. Miškine 66, 

- VETERINARSKA STANICA d.o.o. Križevci, Potočka 35. 

 

Po objavljenom pozivu pristigla je samo jedna ponuda i to od VETERINARSKE 

STANICE KOPRIVNICA d.o.o. Koprivnica, M.P. Miškine 66. 

U postupku razmatranja i ocjene ponude utvrđeno je da ponuda VETERINARSKE STANICE 

KOPRIVNICA d.o.o. Koprivnica, M.P. Miškine 66 u potpunosti ispunjava uvjete tražene u 

objavljenom pozivu za prikupljanje ponuda te kao takova je i najpovoljnija glede ponuđene 

cijene u troškovniku. Nadalje je utvrđeno da ponuditelj ima sposobnost za povjeravanje 

obavljanja komunalne djelatnosti hvatanje, čuvanje i uklanjanje pasa, uginulih pasa i drugih 

životinja, te pasa i mačaka lutalica, te ima reference za obavljanje navedene komunalne 

djelatnosti. 

U skladu sa gore navedenim odlučeno je kao u izreci ove Odluke. 

Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti hvatanje, čuvanje i uklanjanje pasa, uginulih pasa i 

drugih životinja, te pasa i mačaka lutalica na temelju pisanog ugovora na području Općine  

Kloštar Podravski određeni objavljenim pozivom pobliže će se odrediti Ugovorom o 

povjeravanju komunalne djelatnosti za hvatanje, čuvanje i uklanjanja pasa, uginulih pasa i 

drugih životinja, te pasa i mačaka lutalica na temelju pisanog ugovora na području Općine  
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Kloštar Podravski sukladno odredbi članka 15. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu 

(„Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. – pročišćeni tekst, 

82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12. i 94/13). 

 

 

 

Točka 5. 

Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti čišćenje snijega na 

lokalnim i nerazvrstanim cestama na temelju pisanog ugovora na području Općine Kloštar 

Podravski na vrijeme od četiri godine 

 

 

Melita Lacković: Proveden je postupak prikupljanja ponuda za obavljanje komunalne 

djelatnosti čišćenje snijega na lokalnim i nerazvrstanim cestama na temelju pisanog ugovora 

na području Općine Kloštar Podravski, navedeni poslovi bi se povjerili najpovoljnijem 

ponuditelju na vrijeme od četiri godine. Na poziv za dostavu ponuda javila se tvrtka SILP 

d.o.o. iz Kloštra Podravskog, Petra Preradovića  14/a, drugih ponuda nije bilo. Cijena usluge 

po efektivnom satu rada stroja sa PDV-om iznosi 300,00 kuna. Povjerenstvo je otvorilo 

ponudu i budući da drugih ponuda nije bilo predloženo je općinskom načelniku da donese 

Zakjučak o odabiru najpovoljnije ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti 

čišćenje snijega na lokalnim i nerazvrstanim cestama  na temelju pisanog ugovora na području 

Općine Kloštar Podravski. Općinsko vijeće donosi konačnu Odluku o povjeravanju obavljanja 

komunalne djelatnosti čišćenje snijega na lokalnim i nerazvrstanim cestama na temelju 

pisanog ugovora na području Općine Kloštar Podravski na vrijeme od četiri godine. 

 

Bez prethodne rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesena je 

 

O D L U K A 

o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti čišćenje snijega na lokalnim 

i nerazvrstanim cestama na temelju pisanog ugovora  

na području Općine Kloštar Podravski 

 

 

Članak 1. 

 

 Izabire se SILP d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i usluge, Kloštar Podravski, Petra 

Preradovića 14/a za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti čišćenje snijega na 

lokalnim i nerazvrstanim cestama na temelju pisanog ugovora na području Općine Kloštar 

Podravski. 

 

Članak 2. 

 

 Obavljanje komunalne djelanosti čišćenje snijega na lokalnim i nerazvrstanim cestama 

na temelju pisanog ugovora povjerava se  SILP d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i usluge, 

Kloštar Podravski, Petra Preradovića 14/a na vrijeme od četiri (4) godine u razdoblju od  
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1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2018. godine, sukladno ponudi od 29. studenoga 2013. 

godine koja će biti sastavni dio ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti 

čišćenje snijega na lokalnim i nerazvrstanim cestama na području Općine Kloštar Podravski. 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

 Općinski načelnik Općine Kloštar Podravski uputio je poziv za prikupljanje ponuda za 

povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti čišćenje snijega na lokalnim i nerazvrstanim 

cestama na području Općine Kloštar Podravski na četiri (4) adrese:  

- AUTOPRIJEVOZNIK, Franjo Kovačić, Budančevica, Budrovačka 6b, 

- „KOS“ vl. Siniša Kos, Pitomača, Vinogradska 65, 

- „SILP“ d.o.o. Kloštar Podravski, Petra Preradovića 14a 

- TRGOIMPORT d.o.o. Kloštar Podravski, Petra Preradovića 7c. 

Po upućenom pozivu pristigla je jedna (1) ponuda i to od SILP d.o.o. za 

građevinarstvo, trgovinu i usluge, Kloštar Podravski, Petra Preradovića 14/a 

U postupku razmatranja i ocjene ponude utvrđeno je da ponuda SILP d.o.o. za 

građevinarstvo, trgovinu i usluge, Kloštar Podravski, Petra Preradovića 14/a  u potpunosti 

ispunjava uvjete tražene u upućenom pozivu za dostavu ponuda te kao takova je i 

najpovoljnija glede ponuđene cijene u ponudi. Nadalje je utvrđeno da ponuditelj ima 

sposobnost za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti čišćenje snijega na lokalnim i 

nerazvrstanim cestama na osnovi dostavljenih podataka o tehničkoj opremljenosti, opremi, 

uređajima, sredstvima osoba, kapacitetima, te dosadašnjim poslovima, te ima reference za 

obavljanje navedene komunalne djelatnosti. 

U skladu sa gore navedenim odlučeno je kao u izreci ove Odluke. 

Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti čišćenje snijega na lokalnim i nerazvrstanim 

cestama određeni pozivom pobliže će se odrediti Ugovorom o povjeravanju komunalne 

djelatnosti čišćenje snijega na lokalnim i nerazvrstanim  cestama sukladno odredbi članka 15. 

stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03- pročišćeni 

tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,  49/11, 84/11, 90/11, 144/12. i 94/13 ). 

 

 

 

Točka 6. 

Donošenje prijedloga  o imenovanju članova u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na 

poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske 

 

 

Mirko Debeljak: Od strane Agencije za poljoprivredno zemljište primili smo dopis za 

imenovanje članova u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu  u 

vlasništvu Republike Hrvatske. 

 

Prijedlog: Branko Špiranec iz Kloštra Podravskog i Antun Karas iz Kozarevca. 
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Sa 12 glasova  „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ donesen je 

 

P R I J E D L O G 

članova ispred Općine Kloštar Podravski u 

Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom  

zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske 

koje se nalazi na području Općine Kloštar Podravski 

 

 

I. 

 U Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu 

Republike Hrvatske koje se nalazi na području Općine Kloštar Podravski ispred Općine 

Kloštar Podravski predlažu se: 

 

- Branko Špiranec iz Kloštra Podravskog, Petra Preradovića 36/A, 

- Antun Karas iz Kozarevca, Suhara 9. 

 

II. 

 Navedeni Prijedlog dostavit će se Agenciji za poljoprivredno zemljište. 

 

 

Točka 7. 

Donošenje prijedloga o imenovanju člana u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u 

funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji 

poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvene mase 

 

Mirko Debeljak: Agencija za poljoprivredno zemljište nam je uputila dopis za davanje 

prijedloga za imenovanje jedne osobe u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u 

funkciju poljoprivrednog zemljišta i vrijednost drvene mase za zemljište u vlasništvu 

Republike Hrvatske koje se nalazi na području Općine Kloštar Podravski. 

 

Prijedlog: Ivan Rođak iz Budančevice. 

 

 Sa 13 glasova „ZA“ donesen je 

 

P R I J E D L O G 

člana ispred Općine Kloštar Podravski u 

Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju 

poljoprivrednog zemljišta i vrijednost drvene mase za zemljište 

  u vlasništvu Republike Hrvatske 

koje se nalazi na području Općine Kloštar Podravski 

 

I. 

 

 U Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivrednog zemljišta 

koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje i vrijednost drvene mase, a u vlasništvu je 
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Republike Hrvatske i nalazi se na području Općine Kloštar Podravski, ispred Općine Kloštar 

Podravski predlaže se: 

 

- Ivan Rođak iz Budančevice, Stjepana Radića 13/A. 

 

II. 

 Navedeni Prijedlog dostavit će se Agenciji za poljoprivredno zemljište. 

 

 

 

Točka 8. 

Razmatranje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne 

problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesec listopad 2013. godine 

 

 

 Članovi Općinskog vijeća razmotrili su Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i 

mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesec 

listopad 2013. godine. 

 

 Sa 13 glasova „ZA“ donesen je 

 

Z A K L J U Č A K 

 

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 mjesec listopad 2013. godine i na isti nije bilo primjedbi. 

 

Točka 9. 

Donošenje Odluke o osnivanju i financiranju Turističke zajednice područja Općina Kalinovac, 

Kloštar Podravski i Podravske Sesvete 

 

Siniša Pavlović: Neophodno nam je donijeti Odluku o osvnivanju i financiranju Turističke 

zajednice područja kako bi mogli poslati zahtjev Ministarstvu za osnivanje Turističke 

zajednice područja i održati skupštinu. Izašli smo iz Turističke zajednice đurđevačke 

podravine plaćali smo 30.000,00 kuna godišnje a nismo ništa dobili.  Dogovor je da idemo u 

osnivanje Turističke zajednice područja za našu općinu, Općinu Podravske Sesvete, Općinu 

Kalinovac, zaposlen bi bio djelatnik, a plaća bi se djelila na tri dijela.  

Franjo Budrović: Ako se ide na osnivanje nove turističke zajednice treba to što prije napraviti, 

prije nego se počnu podnašati porezne prijave tako da ne bi sredstva otišla  na staru turističku 

zajednicu. 
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Sa 13 glasova „ZA“ donesena je 

 

O D L U K A 

o osnivanju Turističke zajednice područja 

Općina Kalinovac, Kloštar Podravski i Podravske Sesvete 

 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom osniva se Turistička zajednica područja Općina Kalinovac, Kloštar 

Podravski i Podravske Sesvete (u daljnjem tekstu: Turistička zajednica područja) za 

promicanje turizma, ugostiteljstva i djelatnosti koje su neposredno vezane uz turizam. 

 Sjedište Turističke zajednice područja je u Kloštru Podravskom, Ulica kralja 

Tomislava 2. 

 Sporazum o suradnji o osnivanju Turističke zajednice područja u ime Općina potpisat 

će općinski načelnici, te utvrditi zajednički interes u razvoju turizma i povezivanju turističkih 

ponuda. 

 

Članak 2. 

 Turistička zajednica područja je pravna osoba, a svojstvo pravne osobe stjeće danom 

upisa u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma. 

 

Članak 3. 

 Turistička zajednica područja ima svoj Statut i njezin rad je javan. 

 Zadaće Turističke zajednice područja su utvrđene Zakonom o turističkim zajednicama 

i promicanju hrvatskog turizma te njezinim Statutom. 

 

Članak 4. 

 Turističkom zajednicom područja upravljaju njezini članovi i njihova se prava 

utvrđuju prema visini udjela članova u prihodima Turističke zajednice područja i njihovom 

značaju za ukupni razvoj turizma. 

 

Članak 5. 

 Turistička zajednica područja ima stručnu službu za obavljanje stručnih i 

administrativnih poslova vezanih za zadaće Turističke zajednice područja (u daljnjem tekstu: 

Turistički ured). 

 

Članak 6. 

 Djelovanje Turističke zajednice područja temelji se na načelu opće korisnosti, a bez 

ostvarivanja neposredne dobiti.  

 Turistička zajednica područja ne smije obavljati gospodarske djelatnosti osim ako 

Zakonom nije drugačije propisano. 

 

Članak 7. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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Sa 13 glasova „ZA“ donesena je 

 

O D L U K A 

o financiranju rada Turističke zajednice područja 

Općina Kalinovac, Kloštar Podravski i Podravske Sesvete 

 

 

Članak 1. 

 Općina Kloštar Podravski će iz Proračuna Općine Kloštar Podravski financirati rad 

Turističke zajednice područja Općina Kalinovac, Kloštar Podravski i Podravske Sesvete (u 

daljnjem tekstu: Turistička zajednica područja). 

 

Članak 2. 

 Predviđena sredstva za financiranje rada Turističke zajednice područja iz Proračuna 

Općine Kloštar Podravski za 2014. godinu iznose 40.000,00 kuna. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Točka 10. 

Donošenje Odluke o postavljanju video nadzora na kritičnim točkama na  

području Općine Kloštar Podravski 

 

 

Siniša Pavlović: Predložio je ovu točku dnevnog reda vezanu za postavljanje video nadzora na 

kritičnim točkama u centru naselja Kloštar Podravski jer su neka događanja neobjašnjiva. Svi 

se brinemo o uređenju  svih naselja,  dogodi nam se uništavanje imovine a neznamo krivca. 

Predlaže nabavu video nadzora, nadzorne kamere bi se postavile u centru naselja Kloštar 

Podravski a u dogledno vrijeme predlaže i u ostalim naseljima da se postavi video nadzor. 

Ovih dana bilo je puno vožnji po javnim zelenim površinama smatra da će nam se investicija 

postavljanja video nadzora isplatiti, po Odluci o komunalnom redu možemo kažnjavati osobe 

koje krše odredbe navedene odluke. 

 

Sa 13 glasova „ZA“ donesena je 

 

O D L U K U 

o postavljanju video nadzora 

na kritičnim točkama na području Općine Kloštar Podravski 

 

 

Članak 1. 

 

 Na kritičnim točkama u centru naselja Kloštar Podravski postavit će se nadzorne 

kamere. 

 Potrebno je prikupiti ponude i izabrati najpovoljnijeg ponuditelja za postavljanje 

nadzornih kamera. 
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Članak 2. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

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  18:50 sati. 

 

 

 

 ZAPISNIČARKA:      PREDSJEDNIK: 

 

             Melita Lacković                 Mirko Debeljak 


