IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski,
održane 14. studenoga 2017. godine u općinskoj vijećnici
u Kloštru Podravskom, Trg Svete Obitelji 2
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/13, URBROJ: 2137/16-17-1 od 9.
studenoga 2017. godine.
Sjednicu je otvorio predsjednik gosp. Antun Karas u 15,00 sati i pozdravio prisutne.
Sjednici su bili prisutni:
a) Članovi Općinskog vijeća:

1. Antun Karas
2. Mirko Debeljak
3. Tomislav Furdić
4. Lidija Gatalica
5. Antonija Haleuš
6. Franjo Karas
7. Marijana Lovrenčec
8. Ivana Pavunić
9. Mirko Šandrovčan
10. Marija Šimunko
11. Slavko Špoljarić
12. Dražen Vučak
Sjednici nije bio prisutan Marijan Belec – opravdano. Predsjednik Općinskog vijeća
konstatira da je sjednici prisutno 12 članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski od
ukupno 13 članova te sukladno tome ono može donositi pravovaljane odluke.
b) Ostali:

1.
2.
3.
4.
5.

Siniša Pavlović – općinski načelnik,
Ivan Čupen – zamjenik općinskog načelnika,
Nataša Martinčević, Pročelnik JUO Općine Kloštar Podravski
Ivana Grguljaš – referentica za računovodstvo.
Dubravka Domović - referentica za administrativne poslove, zapisničarka.

Predsjednik je predložio je sljedeći
DNEVNI RED
1. Prijedlog projekcija proračuna Općine Kloštar Podravski za 2019. i 2020. godinu
2. Donošenje Odluke o prijenosu investicije izgradnje kanalizacije naselja Kloštar
Podravski i Budančevica u Općini Kloštar Podravski.

3. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za kat.č.br. 2577, k.o. Prugovac,
z.k.ul.br.1727.
4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i
namještenika u Općini Kloštar Podravski.
5. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Kloštar
Podravski.
6. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine
Kloštar Podravski.
7. Donošenje odluke o visini grobne naknade u Općini Kloštar Podravski.
8. Različito. (kupoprodaja, zamolbe, najam poslovnog prostora)

Ovakav dnevni red usvojen je jednoglasno sa 12 glasova „ZA“ bez primjedbi.

Točka 3.
Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za kat.č.br. 2577, k.o. Prugovac,
z.k.ul.br.1727
Nataša Martinčević: Donošenje Odluke o ukidanje statusa javnog dobra za kat.č.br. 2577, k.o.
Prugovac, z.k.ul.br.1727 je potrebno kako bi Općina Kloštar Podravski mogla slati projekte na
fondove za financiranje. Zapravo se radi o nogostupu koji je na toj čestici. Ona bi trebala
postati vlasništvo Općine Kloštar Podravski zbog upravo navedenog razloga.
Jednoglasno, sa 12 glasova „ZA“ donosi se Odluka o ukidanje statusa javnog dobra
za kat.č.br. 2577, k.o. Prugovac, z.k.ul.br.1727.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 4.
Donošenje Odluke o izmjeni odluke o koeficijentima za obračun plaća
službenika i namještenika u Općini Kloštar Podravski
Siniša Pavlović: Predlaže se povećanje koeficijenta za obračun plaće za pročelnicu, koji je
prilagođen stručnoj spremi i radnom iskustvu koje pročelnica ima. Koeficijent, kao prijedlog ,
iznosi 4,64.
Jednoglasno sa 12 glasova "ZA" donosi se Odluka o izmjeni odluke o koeficijentima za
obračun plaća službenika i namještenika u Općini Kloštar Podravski.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 5.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Kloštar
Podravski
Nataša Martinčević: Nedavno je došlo do izmjene u Zakonu o lokalnim porezima. Brišu se
neki od članaka. Naša je obveza izmijeniti Odluku o lokalnim porezima Općine Kloštar
Podravski. Zakon o porezu na nekretnine se ukida i to je glavni razlog donošenja izmjene.
Zakon je stupio na snagu 20. listopada 2017. godine.
Jednoglasno sa 12 glasova „ZA“ donesena je Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim
porezima Općine Kloštar Podravski.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 6.
Donošenje Odluke o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine
Kloštar Podravski
Nataša Martinčević: Prijedlog se sastoji u tome da se plaćanja komunalnog doprinosa na
području Općine Kloštar Podravski oslobode i trgovačke djelatnosti.
Siniša Pavlović: Smatram kako bi ova izmjena doprinijela tržišnoj politici jer moramo
stvarati zdravu konkurenciju, trebamo što više možemo olakšati poduzetnicima da pokrenu
svoje poslove, rade, zapošljavaju i pridonose razvoju naše općine.
Jednoglasno sa 12 glasova „ZA“ donesena je Odluka o dopunama Odluke o
komunalnom doprinosu na području Općine Kloštar Podravski.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
OSTALO KAO NEPOTREBNO ISPUŠTENO
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