I Z V O D I Z Z A P I S N I KA
sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski,
održane 30. siječnja 2018. godine u Općinskoj vijećnici
u Kloštru Podravskom, Trg Svete Obitelji 2
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/02, URBROJ: 2137/16-18-1 od 26.
siječnja 2018. godine.
Sjednicu je otvorio predsjednik gosp. Antun Karas u 17.00 sati i pozdravio prisutne.
Sjednici su bili prisutni:
a) Članovi Općinskog vijeća:
1. Antun Karas
2. Marijan Belec
3. Ivana Pavunić
4. Lidija Gatalica
5. Antonija Haleuš
6. Franjo Karas
7. Marijana Lovrenčec
8. Mirko Šandrovčan
9. Tomislav Furdić
10. Marija Šimunko
11. Mirko Debeljak
12. Slavko Špoljarić
13. Dražen Vučak
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je sjednici prisutno svih 13 članova Općinskog vijeća
Općine Kloštar Podravski te sukladno tome, ono može donositi pravovaljane odluke.

b) Ostali:
1.
2.
3.
4.

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

Predsjednik je predložio sljedeći
DNEVNI

RED

1. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kloštar
Podravski.
2. Donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općine
Kloštar Podravski.
3. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine
Kloštar Podravski.
4. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada
i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Kloštar Podravski.
5. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.

6. Donošenje Pravilnika o dodjeli prostora u vlasništvu Općine Kloštar Podravski na
korištenje udrugama na području Općine Kloštar Podravski.
Točka 1.
Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama
Statuta Općine Kloštar Podravski
Nataša Martinčević: Budući je na snagu stupio novi Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi, da bi akti Općine Kloštar Podravski bili usklađeni potrebno je donijeti Statutarnu
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kloštar Podravski. Promjene se odnose na simbole
općine; suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave koje obavljanje poslova mogu
zajednički organizirati; načinu raspisivanja referenduma i Odluku o raspisivanju referenduma za
opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika; trajanje mandata člana Općinskog vijeća;
stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina. Upravo zato moramo i promijeniti naš Statut.
Sa 13 glasova „ZA“ donosi se Statutarna odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kloštar
Podravski.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 2.
Donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama
Poslovnika Općine Kloštar Podravski
Bez predhodne rasprave, budući su točke 1. i 2. povezane, jednoglasno sa 13 glasova „ZA“
donesena je Poslovnička odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općine Kloštar Podravski
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 3.
Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kloštar Podravski
Nataša Martinčević: Potrebno je donijeti odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kloštar
Podravski. Predlažem da kriterij za obračun bude prema volumenu, jer postoje spremnici koji će se
množiti sa brojem pražnjenja. Do izgradnje reciklažnog dvorišta za potrebe stanovništva Općine
Kloštar Podravski, koristit će se mobilno reciklažno dvorište.
Sa 13 glasova „ZA“ donesena je Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kloštar Podravski.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 4.
Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za
uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Kloštar Podravski
Nataša Martinčević: Što se tiče ove Odluke, radi se o mjerama koje bi sadržavale učestalu kontrolu
nepropisno odbačenog otpada na području Općine Kloštar Podravski kao i mjere za uklanjanje
odbačenog otpada. Zapravo radi se o izlasku komunalnog redara na mjesto događanja, postavljanje
znakova o zabrani te kontakt brojevima na koje se mogu dojaviti nepropisna odbacivanja otpada.

Jednoglasno, sa 13 glasova „ZA“ donesena je Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Kloštar
Podravski.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 5.
Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i
izgubljenim životinjama te divljim životinjama
Nataša Martinčević: Sukladno novom Zakonu o zaštiti životinja, došlo je do nekih promjena i zbog
toga se donosi ova odluka: npr. ako pas nije čipiran ili cijepljen to nije dopustivo. Pas može izlaziti
sa vlasnikom na javnu površinu ako je čipiran, cijepljen protiv bjesnoće, mora biti na povodcu i pod
nazorom vlasnika. Vlasnik mora nositi pribor za čišćenje i redovito održavati javnu površinu kojom
se kreće sa svojim psom, čistom. Isto tako, novim zakonom je propisano ukoliko nestane kućni
ljubimac ili je napušten, hvatanje i zbrinjavanje osigurava se u skloništima. Ukoliko vlasniku
nestane pas, ima vremenske rokove za prijavu i kod skloništa i kod nadležne veterinarske stanice.
Ukoliko je vlasnik poznat, a nije se javio zbog kućnog ljubimca u roku od 14 dana, pas tada pripada
skloništu, komunalni redar može propisivati kazne koje plaća vlasnik i one su prihod općine.
Jednoglasno, sa 13 glasova "ZA" donesena je Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca
i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 6.
Donošenje Pravilnika o dodjeli prostora u vlasništvu Općine Kloštar
Podravski na korištenje udrugama na području Općine Kloštar Podravski
Nataša Martinčević: Do sada nije postojao taj Pravilnik u Općini Kloštar Podravski. No, temeljem
Uredbe vlade i Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga, mi ga moramo donijeti. Njime
će se utvrditi uvjeti, mjerila i postupci za dodjelu prostora u vlasništvu općine na korištenje
udrugama. Znači raspisat će se javni natječaj, bit će navedena cijena najma i udruge će na taj način
moći koristiti prostor.
Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donosi se Pravilnik o dodjeli prostora u vlasništvu Općine
Kloštar Podravski na korištenje udrugama na području Općine Kloštar Podravski.
Pravilnik se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
OSTALO KAO NEPOTREBNO ISPUŠTENO

ZAPISNIČARKA:
Dubravka Domović
Karas

PREDSJEDNIK:
Antun

