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I Z V O D    I Z   Z A P I S N I K A 

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. 

 

 

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. 

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. 
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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. 

 

 

OSTALO KAO NEPOTREBNO ISPUŠTENO 

 

 

 ZAPISNIČARKA:      PREDSJEDNIK: 

 

          Mirela Tudić Rengel                  Mirko Debeljak 


