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Z A P I S N I K 

sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, 

održane 7. veljače 2017. godine u uredu općinskog načelnika 

u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 2 

 

 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/01, URBROJ: 2137/16-17-1 od 2. 

veljače 2017. godine. 

 Sjednicu je otvorio predsjednik gosp. Mirko Debeljak u 11:00 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. Ivan Rođak 

11. Branko Špiranec 

12. Ivan Tudić 

13. Dražen Vučak 

 

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

Podravski od ukupno 13 članova Općinskog vijeća, te sukladno tome ono može donositi 

pravovaljane odluke. 

 

 

b) Ostali: 

1. Siniša Pavlović – općinski načelnik, 

2. Antun Karas – zamjenik općinskog načelnika, 

3. Mirela Tudić Rengel – pročelnica, zapisničarka. 

 

 

 

Predsjednik je predložio je sljedeći 
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D N E V N I   R E D 

 

 

1. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Kloštar Podravski. 

2. Donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine 

Kloštar Podravski. 

3. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja na ambulanti u Kloštru Podravskom. 

4. Donošenje Odluke o sufinanciranju cijepljena (čipiranja) pasa na području Općine Kloštar Podravski 

u 2017. godini. 

5. Donošenje Odluke o sufinanciranju tvrtke Draft d.o.o. za poticanje gospodarskog razvoja, 

savjetovanje i zastupanje. 

6. Razmatranje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike za 

područje Policijske postaje Đurđevac za mjesec listopad 2016. godine. 

 

Dnevni red usvojen je jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ bez primjedbi. 

 

Zapisnici sa 28. i 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski usvojeni su 

jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ bez primjedbi. 

 

 

Ivan Čupen: Predlažem da se donese odluka da se odmah pristupni izradi projektne 

dokumentacije za izgradnju staračkog doma kod crkve, da bude spremno kad će biti raspisan 

natječaj. Smatram da je svakoj jedinici lokalne samouprave potrebna takva ustanova. 

Marijan Debeljak: Aktivirana je građevinska dozvola za vrtić. 

Siniša Pavlović: Marijan je u pravu, kako nam ne bi propala građevinska, aktivirana je te ona i 

dalje vrijedi, nama ovaj dio projekta ne treba, trebali bi razmišljati da taj dio zemljišta 

iskoristimo za jedan pravi ozbiljan starački dom, ne ćemo zadirali u privatne staračke 

domove, ne vidim razloga zbog čega ne bi mogli ići u to, a kasnije ćemo razmišljati o 

servisiranju, sve ideje su dobro došle. 

 

Točka 1. 

Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području  

Općine Kloštar Podravski  

 

Siniša Pavlović: Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu odnosi se oslobođenje od 

plaćanja komunalnog doprinosa pri izgradnji građevina kao što su hale i ostale građevine, a 

služile bi za obavljanje isključivo proizvodne djelatnosti. Ovom Odlukom olakšalo bi se u 

startu poduzetnicima koji se bave proizvodnom djelatnošću, u ovoj situaciji gdje je bitno 

svako radno mjesto, smatram da je ovakva olakšica od velike pomoći za poduzetnike.  

Đuro Gregurić: To je smanjenje ili oslobođenje? 

Siniša Pavlović: Oslobođenje. 
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Ivan Čupen: Slažem se da treba poduzetnicima olakšati te ih osloboditi od plaćanja 

komunalnog doprinosa. 

Bernard Domović: Podržao bih ovu odluku, bolje da poduzetnici dođu kod nas, da se gradi jer 

vjerujem da će nam se to kroz godine vratiti višestruko. 

 

Jednoglasno  sa  13 glasova „ZA“ donesena je Odluka o dopuni Odluke o 

komunalnom doprinosu na području Općine Kloštar Podravski 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 2. 

Donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna 

Općine Kloštar Podravski 

 

Mirela Tudić Rengel:  Prema Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti JLS je stavljena obaveza 

financiranja iz svog Proračuna poslova prijevoza pokojnika odnosno umrle osobe ili posmrtnih 

ostataka iz područja Općine sve do nadležne patalogije ili sudske medicine, dakle radi se o 

umrlim osobama za koje se ne može ustanovit uzrok smrti pa je potrebno raditi obdukciju u tom 

slučaju prijevoz pokojnika ide na račun Proračuna Općine Kloštar Podravski. Nakon donošenja 

Odluke Općinskog vijeća, općinski načelnik raspisat će javni natječaj te će s najpovoljnijim 

ponuditeljem sklopiti ugovor. 

 

 Jednoglasno  sa  13  glasova „ZA“ donesena je Odluke o određivanju poslova 

prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kloštar Podravski 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

Točka 3. 

Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja na ambulanti u Kloštru Podravskom 

 

Mirela Tudić Rengel: Koprivničko-križevačka županija radi na projektu obnove domova 

zdravlja na području Županije, radi se o projektu koji će biti financiran iz EU fondova te jednim 

dijelom iz Proračuna Županije. Kako je ambulanta bila društveno vlasništvo morali smo najprije 

riješiti vlasništvo, ono je riješeno te se sada vodi na Općini, zatim da bi Županija mogla raditi 

na čestici u našem vlasništvu moramo donijeti Odluku o osnivanju prava građenja na temelju 

koje će općinski načelnik sa županom sklopiti ugovor. 

Siniša Pavlović: U ovom slučaju dajemo pravo građenja županiji, situacija je slična kao i kad je 

Županija nama dala i donijela odluku o osnivanju prava građenja na dvorani.  

Franjo Budrović: Pitanje u svezi osoblja koje će to raditi jer problematika doktora još traje, 

dolazi jednom tjedno. 

Siniša Pavlović: Svi znate da sam se borio s ravnateljicom Krajnom koja se eto na neki 

neljudski način odnosi prema domu zdravlja u Kloštru Podravskom pa tako i njegovim 

mještanima. Ujedno trebamo biti svjesni da nedostaje doktora opće prakse, trenutno imamo 
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doktora iz Virovitce koji će ostati do daljnjega tu, privremeno je to riješeno, doktor koji ima 30 

godina iskustva i jako je dobar. 

Đuro Gregurić: Jel ima na području Općine student medicine? Možda da se stimulira takve 

studente kako bi ostali i radili određeni broj godina u Kloštru. 

Siniša Pavlović: Imali smo jednu osobu, ali je otišla na specijalizaciju, nije loša ideja ali teško je 

nekoga stimulirati u tome. 

Marijan Debeljak:  Smatram da nije pametno nekome uskraćivati svoje ambicije da postane 

specijalista u kirurgiji ili već što ta osoba želi.. potrebno je puno vremena da se završi fakultet 

cca. 5-6 godina te još i specijalizacija, nije korektno nekoga uvjetovati da moram raditi 4-5 

godina kao doktor opće prakse, ako ima druge veće ciljeve od toga. 

 

Jednoglasno  sa  13  glasova „ZA“ donesena je Odluka o osnivanju prava građenja na 

ambulanti u Kloštru Podravskom 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 4. 

Donošenje Odluke o sufinanciranju cijepljena (čipiranja) pasa na području Općine Kloštar 

Podravski u 2017. godini 

 

Siniša Pavlović: Kao i prošle godine tako predlažem da i ove godine donesemo odluku o 

sufinanciranju cijepljenja odnosno čipiranja pasa na području Općine Kloštar Podravski i to 

na način da svako domaćinstvo ima pravo čipirati jednog psa. Mislim da je ovo dobra mjera 

kako bismo izbjegli sve veći broj pasa lutalica, bolje je da pomognemo da ljudi si cijepe pse 

nego da hodaju po ulicama. 

 

Jednoglasno  sa  13  glasova „ZA“ donesena je Odluka o sufinanciranju cijepljena 

(čipiranja) pasa na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 5. 

Donošenje Odluke o sufinanciranju tvrtke Draft d.o.o. za poticanje gospodarskog 

razvoja, savjetovanje i zastupanje 

 

Siniša Pavlović: U ponedjeljak smo imali sastanak upravnog vijeća, dakle nas 4 općinska 

načelnika jer i sami znate da je tvrtka Draft d.o.o. vlasništvo 4 općine, odnosno Općine 

Pitomača, Kloštar Podravski, Podravske Sesvete i Špišić Bukovica. Obujam poslova je jako 

velik i sami vidite da smo se svi bazirali na apliciranju tih projekata i cilj je povući što više 

novaca kako za Općine tako i za mještane. U tijeku su nam 2 natječaja koje pripremamo za 

mjeru PORLZ prema Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, a to su za igralište u 

Budančevici te  nadstrešnica Društvenog doma u Kloštru Podravskom. Zatim, javit ćemo se 

na natječaj Ministarstva graditeljstva gdje ćemo ići sa traženjem neke komunalne opreme. 

Ovih dana, također se očekuje raspisivanje natječaja za mjeru 7.4. podmjeru 7.4.1. gdje ćemo 

aplicirati našu školsko sportsku dvoranu. Tu nam je sva projektna dokumentacija spremna i 
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samo se čeka otvaranje tog natječaja. Ono što je aktualno su mjere za sufinanciranje OPG-a, 

smatram da jedna osoba ne može raditi za sve 4 općine, odnosno za sve OPG-e na području 4 

općina, rješenje u tome vidim u zapošljavanju jedne osobe koja će raditi isključivo za Općinu 

i mještane naše Općine. Dakle kome god će trebati aplicirati neki projekt obratiti će se toj 

osobi i ona će mu to napraviti besplatno. Mislim da je to dobro za sve naše mještane i da će to 

svima koristiti, jer napominjem cilj je svima olakšati svoj rad a ujedno i povući što više 

sredstava. Po Svakom projektu koji nam prođe, imamo 2%, tako da mislim da je ovo dobra 

ideja. 

Ivan Čupen: Slažem se s prijedlogom, ta osoba mora striktno raditi samo na tim poslovima i 

to mora imati već iskustva u tome posle. 

Bernard Domović: Slažem se da se treba proširiti ta suradnju, u redu je da se zaposli osoba 

koja će samo to raditi i biti dostupna svima te koja će stručno znanje, volio bih da se 

kontaktiraju OPG-i kako bi oni bili upoznati koji i kakvi natječaji su raspisani. 

 

Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesena je Odluka o sufinanciranju tvrtke Draft 

d.o.o. za poticanje gospodarskog razvoja, savjetovanje i zastupanje 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 6. 

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

problematike za područje Policijske postaje Đurđevac za mjesec listopad 2016. godine 

 

Siniša Pavlović: Za mjesec listopad 2016. godine dostavljeno je Izvješće o stanju 

kriminaliteta, javnog reda i mira i druge problematike na području Policijske postaje 

Đurđevac. Kako imamo video nadzor broj kriminaliteta javnog reda i mira je znatno smanjen. 

 

 

Jednoglasno  sa  13  glasova „ZA“ donesene je Razmatranje Izvješća o stanju 

kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike za područje Policijske 

postaje Đurđevac za mjesec listopad 2016. godine 

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

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 12:18 sati. 

 

 ZAPISNIČARKA:      PREDSJEDNIK: 

 

          Mirela Tudić Rengel                  Mirko Debeljak 


