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IZVOD IZ Z A P I S N I K 

sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, 

održane 16. lipnja 2015. godine u općinskoj vijećnici 

u Kloštru Podravskom, Trg Svete Obitelji 2 

 

 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/15-01/04, URBROJ: 2137/16-15-1 od 8. 

lipnja 2015. godine. 

 Sjednicu je otvorio predsjednik gosp. Mirko Debeljak u 19:00 sati i pozdravio 

prisutne. 

 Sjednici su bili prisutni: 

a) Članovi Općinskog vijeća: 

1. Mirko Debeljak 

2. Ivan Čupen 

3. Marijan Debeljak 

4. Franjo Budrović 

5. Đuro Gregurić 

6. Antun Juhas 

7. Petar Kontrec 

8. Ivan Rođak 

9. Ivan Tudić 

10. Branko Špiranec 

11. Dražen Vučak 

 

Sjednici od članova Općinskog vijeća nisu bili prisutni Bernard Domović – opravdano i 

Josip Nađ – opravdano. Predsjednik konstatira da je sjednici prisutno 11  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. Ivana Grguljaš– računovodstveni referent, 

4. Mirela Tudić Rengel – zapisničarka. 

 

 

 

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

1. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2014. godinu 

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine. 

2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora na području Općine 

Kloštar Podravski. 

3. Donošenje Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu 

informacija Općine Kloštar Podravski. 

4. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva DRAFT d.o.o. 

5. Donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave – direktora trgovačkog društva DRAFT d.o.o. 

6. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih 

rudina te mjerama zaštite od požara na području Općine Kloštar Podravski. 

7. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kloštar 

Podravski za 2015. godinu. 

8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski. 

9. Donošenje Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Općine Kloštar 

Podravski za razdoblje od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine. 

10. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne 

djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora na području Općine Kloštar 

Podravski. 

11. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prikupljanje ponuda radi utvrđivanja sposobnosti 

najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u vlasništvo parcela u Poduzetničkoj zoni „ISTOK“ u 

Kloštru Podravskom. 

12. Donošenje Odluke o sufinanciranju boravka djece sa područja Općine Kloštar Podravski u 

dječjem vrtiću “Maslačak”. 

13. Donošenje Odluke o kupnji nekretnina za općinske potrebe. 

14. Donošenje Odluke o kupnji komunalnog vozila za komunalne potrebe (lizing). 

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 11 glasova „ZA“. 

Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski usvojen je sa 11  glasova 

„ZA“ bez primjedaba. 

 

 

                                                                Točka 1. 

Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2014. 

godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine 

 

 

Ivana Grguljaš: Za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31 prosinca 2014. godine ukupni prihodi 

i primici iznosili su 4.231.139,00 kuna, rashodi i izdaci iznosili su 4.642.774,00 kuna. Višak 

prihoda i primitaka iznosi 411.635,00 kuna, manjak rashoda i izdataka iznosi 170.039,00 

kuna. Manjak prihoda i primitaka za pokreće u sljedećem razdoblju iznosi 241.596,00 kuna. 
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 Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

Općine Kloštar Podravki za 2014. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. 

godine. 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Podravski se prilaže ovom 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

                                                      Točka 2. 

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora 

 na području Općine Kloštar Podravski 

 

Siniša Pavlović: Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora odnosi se na 

članak 9. stavak 2. kojim bi se promijenio minimalni početni iznos mjesečne zakupnine za 

poslovni prostor (garaža, podrum i garažno mjesto), odnosno kojim bi se smanjila cijena 

zakupa. Prema tome bismo mogli raspisati natječaj za podrum koji je u vlasništvu Općine 

Kloštar Podravski. 

Jednoglasno  sa  11   glasova „ZA“ donesena je Odluka o izmjeni Odluke o davanju u 

zakup poslovnog prostora na području Općine Kloštar Podravski. 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

                                                 

 

                                                   Točka 6. 

Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje 

poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na području Općine Kloštar Podravski 

 

Mirela Tudić Rengel: Imali smo inspektora zaštite od požara, dana 25. svibnja 2015. 

godine izvršio je uvid u  dokumentaciju: Plan zaštite od požara, Pozitivno mišljenje 

Vatrogasne zajednice na Procjenu, Pozitivno mišljenje Policijske uprave na Procjenu, 

Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara, Odluka o dimnjačarskoj službi, 

Odluka o mjestima i mjerama spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala 

biljnog porijekla  te Odluku o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi te Procjenu 

ugroženosti od požara. Svi navedeni akti su usklađeni s važećim propisima osim Odluke o 

agrotehničkim mjerama u poljoprivredi jer imamo Odluku iz 2010. godine, a važeći 

Zakon o poljoprivrednom zemljištu je iz 2013. godine. 

Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesena je Odluka o agrotehničkim mjerama, 

mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na 

području Općine Kloštar Podravski 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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                                                   Točka 8. 

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski 

 

Siniša Pavlović: Na moj prijedlog donosi se Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za 

obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar 

Podravski. Potrebno nam je novo radno mjesto, a to je viši upravni referent. Radio bi poslove 

pročelnika, jer ste upoznati sa situacijom od pročelnika odnosno da se još vodi na bolovanju.  

 

Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“  donesena je Odluke o izmjeni Odluke o 

koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Kloštar Podravski. 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

OSTALO KAO NEPOTREBNO ISPUŠTENO 

 

 

 

 ZAPISNIČARKA:      PREDSJEDNIK: 

 

             Mirela Tudić Rengel                  Mirko Debeljak 

 


