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Z A P I S N I K 

sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, 

održane 6. srpnja 2016. godine u Općinskoj vjećnici 

u Kloštru Podravskom, Trg Sv. obitelji 2 

 

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

srpnja 2016. 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. Petar Kontrec 

7. Ivan Rođak 

8. Branko Špiranec 

9. Ivan Tudić 

10. Dražen Vučak 

 

Na sjednici nisu bili prisutni Bernard Domović – opravdano, Antun Juhas – opravdano i 

Josip Nađ – opravdano. 

Predsjednik konstatira da je sjednici prisutno 10  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. Zlatko Patačko – direktor, 

3. Ivana Grguljaš – referentica za računovodstvene poslove, 

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 2015. 

godinu. 

2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kloštar 

Podravski za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine. 

3. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o upravljanju grobljima na području Općine Kloštar 

Podravski. 

4. Donošenje Odluke o potvrđivanju obuhvata zahvata “Priprema projektnog prijedloga 

investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na 

području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete” za područje 

Općine Kloštar Podravski. 

5. Donošenje Odluke o povjeravanju javnih ovlasti Trgovačkom društvu KOMUNALNO KP 

d.o.o. 

6. Donošenje Odluke o povjeravanju dijela komunalnih djelatnosti Trgovačkom društvu 

KOMUNALNO KP d.o.o.  u vlasništvu Općine Kloštar Podravski. 

7. Donošenje Odluke o davanju na korištenje komunalne opreme Trgovačkom društvu 

KOMUNALNO KP d.o.o.    u vlasništvu Općine Kloštar Podravski. 

8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Trgovačkom društvu KOMUNALNO KP d.o.o. na 

Cjenik za obavljanje komunalnih poslova na području Općine Kloštar Podravski.  

9. Donošenje Odluke o sufinanciranju cijepljenja (čipiranja) pasa na području Općine Kloštar 

Podravski. 

10. Donošenje Odluke o kreditiranju projekata Općine Kloštar Podravski. 

11. Donošenje Provedbenog plana zaštite od požara za područje Općine Kloštar Podravski za 

2016. godinu. 

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

problematike za područje Policijske postaje Đurđevac za travanj 2016. godine. 

13. Razmatranje prijedloga o donošenju Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine 

Kloštar Podravski. 
 

Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 10 glasova „ZA“. 

Zapisnici sa 21. i 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski usvojeni su 

jednoglasno sa 10  glasova „ZA“ bez primjedbi. 

 

Točka 1. 

Donošenje Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Podravski  

za 2015. godinu 

 

Ivana Grguljaš: Ukupni prihodi poslovanja u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu 

6.414.149,00 kuna. Rashodi poslovanja u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 

6.166.872,00 kuna, te detaljno su vidljivi u posebnom dijelu Proračuna raspoređeni po 

programima i aktivnostima. Višak prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja iznosi 

247.277,00 kuna, a višak  prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju za 2016. 

godinu iznosi 417.316,00 kuna. 
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Jednoglasno  sa  10   glasova „ZA“ donesen je Godišnji Izvještaja o izvršenju 

Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2015. godinu. 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Podravski se prilaže ovom 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 2. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kloštar 

Podravski za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine 

 

Siniša Pavlović: U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine izvršeni su sljedeći 

radovi i usluge: 

- Dana 5. veljače 2016. godine s Zavodom za prostorno uređenje Koprivničko-

križevačke županije, Koprivnica, sklopljen  je ugovor o izradi III. izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski na iznos 12.000,00 kuna. 

- Dana 9. ožujka 2016. godine s CESTE d.d.  za održavanje, zaštitu i rekonstrukciju 

cesta, građevinarstvo i projektiranje, Bjelovar, zaključen je ugovor o asfaltiranju 

parkirališta kod igrališta i vatrogasnog doma u Prugovcu na iznos od 51.453,73 kuna. 

- Dana 11. ožujka 2016. godine s tvrtkom SILP d.o.o. iz  Kloštra Podravskog, zaključen 

je ugovor o izvođenju građevinskih radova na mrtvačnici u Kozarevcu  na iznos od 

50.000,00 kuna sa PDV-om. 

- dana 9. svibnja 2016. godine s tvrtkom TERRA FOOD j.d.o.o., iz  Koprivnice, 

sklopljen je ugovor o poslovnoj suradnji o izradi Programa ukupnog razvoja Općine 

Kloštar Podravski na iznos 55.200,00 kuna neto. 

- S danom 1. lipnja 2016. godine osnovano je trgovačko društvo KOMUNALNO KP 

d.o.o. za obavljanje komunalnih poslova te je istim datumom započelo s radom.  

- Dana 15. siječnja 2016. godine Općina je izradila Program društveno korisnih radova 

„Radom za zajednicu i sebe“ te je na temelju tog programa Općini je odobreno 

zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba u javnim radovima. S danom 16.05. ove 

godine zaposleno je petnaest (15) osoba, s danom 18.05. dvije (2) osobe, s danom 

23.05. jedna (1) osoba i  s danom 15.06. jedna (1) osoba, dakle sveukupno devetnaest 

(19) osoba. Trenutno još čekamo od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 

pozitivnu ocjenu za zapošljavanje još tri (3) osobe. 

- Dana 29. ožujka 2016. godine Općina je izradila Program pomoći i njege starijim 

korisnicima socijalne pomoći i starijim osobama te je kroz taj program u suradnji 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zaposleno sedam (7) žena odnosno geronto 

domaćica na razdoblje od 6 mjeseci. Geronto domaćice započele su s radom s 1. 

travnjom 2016. godine. 

- Dana 13. lipnja 2016. godine Općina Kloštar Podravski u suradnji s Hrvatskim 

zavodom za zapošljavanje objavila je javni poziv za prijam polaznika na stručno 

osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Stručno osposobljavanje provodi se na 

određeno vrijeme od 12 mjeseci. Općina je predvidjela u 2016. godinu zapošljavanje 

tri (3) polaznika odnosno stažista stručnog osposobljavanja. 

- Temeljem zaključka Vijeća za prevenciju Općine Kloštar Podravski, proveden je 

projekt podjele 700 komada reflektirajućih prsluka i 500 kompleta bljeskalica za 

mještane Općine. Cilj je smanjenje broja stradalih biciklista u prometnim nesrećama te 

veća sigurnost biciklista u prometu. Akcija je završena dana 11. svibnja 2016. godine 

podjelom zaštitih rekvizita po svim naseljima Općine u suradnji s PP Đurđevac. 

- Na temelju odobrenog projekta Općine Kloštar Podravski od strane Fonda za zaštitu 

okoliša i energetsku učinkovitost za izradu Akcijskog plana održivog razvoja koji je 
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napravljen izrađen prošle godine u mjesecu kolovozu, Općina je dana 18. svibnja 

2016. godine izradila Završno izvješće izrade Akcijskog plana održivog razvoja 

Općine Kloštar Podravski kojim su opravdana dobivena sredstava Fonda za izradu 

spomenutog Plana te je time ujedno i završen projekt. 

- Dana 25. svibnja 2016. godine Općina je s Ministarstvom regionalnog razvoja i 

fondova Europske unije zaključila ugovor o sufinanciranju radova i usluga za projekt 

energetski učinkovit vrtić u Kloštru Podravskom, II. faza, čije sufinanciranje iznosi 

najviše do 250.000,00 kuna. 

- Dana 2. lipnja 2016. godine podnesen je Upravnom odjelu za prostorno uređenje, 

gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za 

dvodijelnu dvoranu sa spojnim hodnikom na osnovnu školu Kloštar Podravski uz 

priloženi glavni projekt izrađen po tvrtki PETGRAD d.o.o. iz Koprivnice. 

- Dana 9. lipnja 2016. godine od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, 

zaštitu okoliša i zaštitu prirode izdano nam je očitovanje da nam za projekt 

„Modernizacija javne rasvjete u Općini Kloštar Podravski“ izrađen po tvrtki ENING 

Bjelovar od ožujka 2016. godine nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu. Sva 

dokumentacija je spremna te čekamo da se objavi natječaj kako bismo mogli navedeni 

projekt kandidirati prema resornom ministarstvu. 

- U tijeku je proces rješavanja imovinsko pravnih odnosa nerazvrstane ceste Kozarevac 

– Prugovac kako bismo imali svu kompletnu dokumentaciju za kandidiranje projekta 

prema resornom ministarstvu i fondovima. S danom 23. svibnjom 2016. godine rješen 

je imovinsko pravni odnos nerazvrstane ceste Kozarevac tako da se u zemljišnim 

knjigama ono vodi kao vlasništvo Općine Kloštar Podravski – javno dobro u općoj 

uporabi. Nerazvrstana cesta Prugovac nije još sproveden jer čeka se katastar da ju 

obradi. 

- Dana 17. lipnja 2016. godine Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo 

je na svojim službenim web stranicama popis odobrenih projekata za poticanje razvoja 

komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda, među odobrenim projektima je i 

projekt Općine Kloštar Podravski nabave komunalne opreme – kranske i prednje 

rotacijske kosilice u iznosu 150.000,00 kuna. 

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. u Proračunu Općine Kloštar Podravski 

izvorni prihodi su iznosili 2.242.385,02 kuna. U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. 

godini iz Proračuna Općine Kloštar Podravski dodijeljena su sredstva za redovan rad 

(dotacije) udrugama, te su izvršeni ostali izdaci: 

- na naknade građanima i kućanstvima u novcu utrošeno je 43.300,00 kuna od čega na 

umjetno osjemenjivanje 17.800,00 kuna, na srednjoškolce 12.000,00 kuna, na pomoć 

za novorođeno dijete 13.500,00 kuna. 

- za religiju, sport, kulturu, vatrogastvo i druge tekuće donacije utrošeno je 212.875,00 

kuna. 

 

Jednoglasno  sa  10  glasova „ZA“ donesen je  Zaključka o usvajanju Izvješća o radu 

općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. 

godine. 

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 3. 

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o upravljanju grobljima  

na području Općine Kloštar Podravski 

 

Mirela Tudić Rengel: S obzirom da je Općina Kloštar Podravski osnovala trgovačko društvo 

KOMUNALNO KP d.o.o. za obavljanje komunalnih poslova te da se je djelatnost održavanja 

groblja prenijela na upravljanje KOMUALNOM KP d.o.o. valjalo je i promijeniti osnovnu 

odluku na način da uprava groblja više nije Općina Kloštar Podravski već KOMUNALNO KP 

d.o.o. 

 

Jednoglasno  sa  10  glasova „ZA“ donesena je Odluka o izmjenama Odluke o 

upravljanju grobljima na području Općine Kloštar Podravski. 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 4. 

Donošenje Odluke o potvrđivanju obuhvata zahvata “Priprema projektnog prijedloga 

investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na 

području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete”  

za područje Općine Kloštar Podravski 

 

 

Milica Fuček:   Prema zaključku sastanka Projektnog tima za izradu projektne dokumentacije 

aglomeracija Đurđevac, Virje, Novigrad Podravski i Podravske Sesvete, za područje Općine 

Kloštar Podravski od načelnika i gradonačelnika se najkasnije do 15.07. 2016. godine očekuje 

Odluka o potvrđivanju obima zahvata u (vašoj) aglomeraciji. Temelj za odluku načelnika 

može biti i odluka Vijeća budući da se sprovođenjem projekta može očekivati određena 

financijska obaveza tijekom završetka projekta pripreme aplikacijskog paketa odnosno udio 

sufinanciranja u gradnji vodovoda i kanalizacije. Sufinanciranje projektne dokumentacije je 

100% pokriveno za sve JLS-ove osim za Novigrad Podravski, Virje i Kloštar Podravski koji 

imaju značajno moguće povećanje projektiranja za ukupno 255.000 kuna što nam nije 

pokriveno Ugovorom o sufinanciranju EU-a. Povećanje kod Kloštra Podravskog je Prugovac. 

Svi JLS-ovi pa tako i Općina Kloštar Podravski treba donijeti odluku o Obuhvatu sukladno 

navedenim iznosima iz priloženih tablica i izračuna. Projekt se sufinancira iz Europske unije, 

sa krajnjim rokom do 2016. godine. Aglomeracija obuhvaćaju područja četiri Općine sa 

predviđenim pročistačem, obuhvaća vodoopskrbu i kanalizaciju. Hrvatska se je pristupom EU 

obavezala do kraja 2023. godine ispoštovati direktivu Europske unije o zaštiti vodnih resursa i 

zaštiti okoliša na svojem području za aglomeracije veće od 2000 ES. Na sastanku načelnika 

prezentirano je kako je predloženo je da se tempo priključenja prilagodi mogućnostima 

lokalnog stanovništva, da se sa početnih 40-50% priključenih u prvoj godini, priključenost 

diže daljnjih 10 godina do konačno projektirane 95 %-totne priključenosti kao krajnji cilj. To 

će imati direktnog utjecaja na cijenu usluga vodooskrbe i odvodnje u početnom razdoblju 

(cijena će biti viša zbog manje priključenosti).Varijabilni dio će se povećati, a istovremeno će 

se smanjiti fiksni dio za usluge odvodnje i prečišćavanja i naknada za zaštitu vode. Fiksni dio 
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za vodoopskrbu iznosi 23,58 kuna/mjesec, a za odvodnju i pročišćavanje 15,00 kuna/mjesec, 

dakle ukupno 38,58 kuna/mjesec bez PDV-a, očekivan je pad u 2023. godini na ukupni 

fiskalni dio 28,58 kuna/mjesec bez PDV-a. Varijabilni dio za vodoopskrbu iznosi 3,30 

kuna/m3, a varijabilni dio za odvodnju i pročišćavanje 3,67 kuna/m3, dakle sveukupno 

varijabilni dio iznosi 6,97 kuna/m3. Očekivani varijabilni dio u 2023. godini iznosi bi 14,97 

kuna/m3. Investicijska vrijednost projekta iznosi 261.511.058,00 kuna, od čega vrijednost 

projekta na Općinu Kloštar Podravski je 98.857.714,00 kuna, od tog iznosa 75.869.313,00 

kuna otpada na ukupne troškove izgradnje infrastrukture, otkup zemljišta 7.586.931,00 kuna, 

projektna dokumentacija 3.793.466,00 kuna, nadzor i inženjering 3.793.466,00 kuna te ostali 

nepredviđeni  troškovi.  Za ukupnu investiciju Općine Kloštar Podravski u iznosu 

98.857.714,00 kuna očekuje se sufinanciranje iz Kohezijskog fonda u iznosu 70.298.709,00 

kuna, iz Nacionalnog fonda 28.559.005,00 kuna, a od strane Hrvatskih voda sufinanciranje u 

iznosu 18.673.234,00 kuna. Dakle Općina Kloštar Podravski bi trebala još osigurati 

9.885.771,00 kuna, s tim da postoji mogućnost sufinanciranja od strane Fonda za regionalni 

razvoj i županije pa bi u tom slučaju na Općini ostalo za osigurati 3.918.231,00 kuna.  

Marijan Debeljak: Ima deset godina kako smo  krenuli s tom vodom, koliko novaca smo 

potrošili da bi napravili projekt, nije  to mali novac, napravljen je jedan pročistač za sve. 

Podravske Sesvete krenule same i ideja im je propala, sad smo opet na početku, ovo su jako 

veliki novci za Općinu. Nije realno da netko plaća 40,00 kuna fiksni dio, a možda ne potroši 

kubik vode. Teško je ljude natjerati da se svi priključe u dogledno vrijeme. Ide kružni tok i tu  

dio kanalizacije trebali napraviti prije njega, da ne bi kasnije trgali kružni tok.  Najviše je 

odgovorna politika koja se poigravala sa slabijim općinama, teško je Općini osigurati taj iznos 

sufinanciranja projekta. 

Siniša Pavlović: Ako idemo u projektiranje odvodnje, neprihvatljivo je da idemo bez 

Kozarevca, ako idemo u to idemo sa sva četiri naselja. Što se tiče financiranja, tu bi se malo 

više trebale Komunalije uključiti. Vodoopskrba ne smije biti na odvodnju. Ova odluka koja je 

pred nama možemo ju donijeti za izradu projektne dokumentacije, imamo komunalno gdje 

možemo sami sufinancirati te preko njih aplicirati projekt. Ovu su velika sredstva za nas i 

nisam siguran da ih možemo osigurati, ali to ujedno predstavlja i veliki namet stanovništvu, 

jer fiksni dio nije mali. 

Milica Fuček: Mi smo potpisnici te imamo i obavezu izgraditi u tom periodu, to se mora 

2017. godine prijaviti. Ukoliko odustanete od ovoga projekta do 2023. godine morat ćete 

projektirati samostalno jer je to zakonska obaveza.  

Branko Špiranec: U mojoj ulici potrošnja vode je mala jer ima malo ljudi, tako da se neće 

imati tko od stanovništva priključiti na isti. 

Franjo Budrović: Naknada za fiksni dio vodoopskrbe je glavni uzrok za nisku priključenosti 

stanovništva na sustav, da li se to ne može smanjit na neku normalnu cijenu? 

Milica Fuček: Posljedica fiksne naknade je mali broj priključaka, ima cca. 600 km mreže koju 

treba održavati.  

Mirko Debeljak: Previše informacija u kratko vrijeme, treba to temeljito razraditi, ne radi se o 

malim sredstvima, smatram da bismo trebali dobro razmisliti i odgoditi ovu točku za iduće 

vijeće. 
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Jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ donesen je 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski će na idućoj sjednici Općinskog vijeća 

razmotriti prijedlog Odluke o potvrđivanju obuhvata projekta „Priprema projektnog prijedloga 

investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na 

području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete“ za 

području Općine Kloštar Podravski, te će odlučiti o donošenju iste. 

  

Točka 5. 

Donošenje Odluke o povjeravanju javnih ovlasti Trgovačkom društvu 

 KOMUNALNO KP d.o.o. 

 

Siniša Pavlović: Trgovačkom društvu KOMUNALNO KP društvo s ograničenom 

odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, komunalne i druge usluge Općina Kloštar Podravski 

povjerila bi javne ovlasti u sljedećim komunalnim djelatnostima: 

1. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, 

2. održavanje javnih površina, 

3. održavanje groblja, 

4. održavanje nerazvrstanih cesta odnosno poljskih putova i putnih jaraka, 

5. održavanje objekata i zgrada u vlasništvu Općine Kloštar Podravski, 

6. izgradnja objekata za potrebe Općine Kloštar Podravski, 

7. ostali poslovi za potrebe Općine Kloštar Podravski. 

 

Jednoglasno  sa  10  glasova „ZA“ donesena je Odluka o povjeravanju javnih ovlasti 

Trgovačkom društvu KOMUNALNO KP d.o.o. 

Odluka se prilaže zapisniku i čini sastavni dio. 

 

 

 

Točka 6. 

Donošenje Odluke o povjeravanju dijela komunalnih djelatnosti Trgovačkom društvu 

KOMUNALNO KP d.o.o.  u vlasništvu Općine Kloštar Podravski 

 

Siniša Pavlović: Trgovačkom društvu KOMUNALNO KP društvo s ograničenom 

odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, komunalne i druge usluge Općina Kloštar Podravski 

povjerila bi sljedeće komunalne djelatnosti: 

odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda 

- odvodnja atmosferskih voda, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, 

održavanje javnih površina 

- održavanje svih javnih površina, odvodnih kanala uz nerazvrstane ceste, 

- održavanje vodoravne i okomite signalizacije, 

- radovi na hortikulturalnom uređenju parkova i nasada, 

- održavanje zelenila, nabava sadnog materijala, košnja trave 
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- održavanje dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselja kada se ti dijelovi ne 

održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu ili na drugi zakonom propisan 

način, kao i stručni nadzor nad tim radovima. 

održavanje groblja 

- održavanje zelenih površina i raslinja na grobljima, te održavanje objekata i prostora 

oko objekata koji služe za ispraćaj pokojnika, 

održavanje nerazvrstanih cesta odnosno poljskih putova i putnih jaraka 

-    zaštite kosine nasipa usjeka i zasjeka,  

      -    postavljanje uređaja, zamjenu i popravak prometne signalizacije i ostale opreme      

      -    košenje trave i održavanje zelenih površina i raslinja na cestovnom zemljištu,  

      -    održavanje putnih jaraka, 

      -    održavanje postojećih odvodnih kanala i propusta te zamjena i ugradnja novih,                                      

      -    sanaciju klizišta, odrona i zemljišta koje se svaki čas može odroniti,  

      -    dogradnju pješačkih staza, 

održavanje objekata i zgrada u vlasništvu Općine Kloštar Podravski 

- održavanje objekata i zgrada u vlasništvu Općine Kloštar Podravski, 

izgradnja objekata za potrebe Općine Kloštar Podravski 

- izgradnja raznih mostova na kanalima, izgradnja i dovršenje raznih objekata za 

potrebe Općine, izgradnja propusta na općinskim cestama 

ostali poslovi za potrebe Općine Kloštar Podravski 

- ostali poslovi koji nisu navedeni u gore pobrojanim točkama. 

 

Jednoglasno  sa  10  glasova „ZA“ donesena je Odluka o povjeravanju dijela 

komunalnih djelatnosti Trgovačkom društvu KOMUNALNO KP d.o.o.  u vlasništvu Općine 

Kloštar Podravski. 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

              

 

   Točka 7. 

Donošenje Odluke o davanju na korištenje komunalne opreme Trgovačkom društvu 

KOMUNALNO KP d.o.o.    u vlasništvu Općine Kloštar Podravski 

 

Siniša Pavlović: Općina Kloštar Podravski ovom Odlukom dala bi Trgovačkom društvu 

KOMUNALNO KP d.o.o. na korištenje komunalnu opreme odnosno sredstva za rad koja su u 

vlasništvu Općine Kloštar Podravski. Malo komunalno vozilo MUVO ne možemo prenijeti u 

vlasništvo KOMUNALNO KP d.o.o. iz razloga što Općina prema ugovoru o sufinanciranju s 

Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ima obavezu neotuđivanja vozila 

najmanje 5 godina te stoga ima samo dajemo na korištenje opremu. 

 

  

Jednoglasno  sa  10  glasova „ZA“ donesena je Odluka o davanju na korištenje 

komunalne opreme Trgovačkom društvu KOMUNALNO KP d.o.o. u vlasništvu Općine 

Kloštar Podravski. 

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

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Trgovačkom društvu KOMUNALNO KP d.o.o. na 

Cjenik za obavljanje komunalnih poslova na području Općine Kloštar Podravski 

 

Siniša Pavlović: Općina Kloštar Podravski treba donijeti Odluku o davanju suglasnost 

Trgovačkom društvu KOMUNALNO KP d.o.o. na Cjenik za obavljanje komunalnih poslova 

na području Općine Kloštar Podravski. Cjenik je usklađen s okolnim općinama da nebi naši 

građani plaćani enormnu cijenu. Ostale cijene se ništa nisu mijenjale. 

Marijan Debeljak: Cijena po satima za košnju mi ne štima, može se jedna površina kositi sat 

vremena a neka tri sata, najrealnije je cijena po kvadratu. 

Siniša Pavlović: Kad se počne sve raditi i normalno funkcionirati na jednoj od sjednica bude 

taj prijedlog. 

 

Jednoglasno  sa  10  glasova „ZA“ donesena je Odluka o davanju suglasnosti 

Trgovačkom društvu KOMUNALNO KP d.o.o. na Cjenik za obavljanje komunalnih poslova 

na području Općine Kloštar Podravski. 

 Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

   Točka 9. 

Donošenje Odluke o sufinanciranju cijepljenja (čipiranja) pasa na području 

 Općine Kloštar Podravski 

 

Siniša Pavlović: Predlažem da Općina Kloštar Podravski donese Odluku o sufinanciranju 

čipiranja pasa na području Općine. Sufinancirati će prvo cijepljenje (čipiranje) pasa na 

području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini u 100% iznosu. Pravo na ostvarili bi 

mještani s područja Općine Kloštar Podravski, i to za jednog psa po domaćinstvu koji se prvi 

puta cijepi (čipira). Uvjet za ostvarivanje prava je da pas mora biti čipiran u Vetrinarskoj 

stanici, te da u Općinu Kloštar Podravski dostavi odgovarajuću dokumentaciju koja je ujedno 

dokaz o izvršenom čipiranju odnosno cijepljenju. Pošto je bilo puno upita od mještana Općine 

upravo za ovaj oblik pomoći predlažem da se ista odluka donose. 

 

 

Jednoglasno  sa  10  glasova „ZA“ donesena je Odluke o sufinanciranju cijepljenja 

(čipiranja) pasa na području Općine Kloštar Podravski. 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

   Točka 10. 

Donošenje Odluke o kreditiranju projekata Općine Kloštar Podravski 

 

Siniša Pavlović: Odluku o kreditiranju projekata Općine Kloštar Podravski  smo već donijeli, 

ali ona se je odnosila na kreditiranje od strane HBOR-a, predlažem da se donese nova odluka 
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gdje ćete me ovlastiti da pregovaram s poslovnim bankama u svrhu odabira najpovoljnije 

Općina za projekte na regionalnoj, nacionalnoj i EU razini ukoliko neće biti odobreni u 100% 

iznosu, a Općina neće imati dostatna sredstva, projekt će sufinancirati putem zaduživanja, to 

se odnosi i  na kružni tok, dječji vrtić. Trenutno čekamo objavu Mjere 7, podmjere 7.2. za 

ulaganja u nerazvrstane ceste gdje ćemo aplicirati projekt nerazvrstane ceste Kozarevac – 

Prugovac te podmjeru 7.4. gdje ćemo aplicirati projekt školsko sportske dvorane. 

  

Jednoglasno  sa  10  glasova „ZA“ donesena je Odluka o kreditiranju projekata Općine 

Kloštar Podravski. 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

   Točka 11. 

Donošenje Provedbenog plana zaštite od požara za područje Općine Kloštar Podravski 

 za 2016. godinu 

 

Siniša Pavlović: U cilju unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kloštar Podravski i 

prema naputku inspektora zaštite od požara prema zadnjem nadzoru od prošle godine 

Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski donosi Provedbeni plan unapređenja zaštite od 

požara za područje Općine Kloštar Podravski za svaku godinu. 

 

Jednoglasno  sa  10  glasova „ZA“ donesen je Provedbeni plana zaštite od požara za 

područje Općine Kloštar Podravski za 2016. godinu. 

Plan se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

   Točka 12. 

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

problematike za područje Policijske postaje Đurđevac za travanj 2016. godine 

 

Siniša Pavlović: Zasigurno je veliki pomak što smo stavili nadzor, uspješno se rješavaju svi 

problemi. Znaju se počinitelji koji su prouzročili oštećenja u centru, lupanje stakla…budemo 

išli sa nadzorom i za naselja Kozarevac i Prugovac, a kasnije ako će biti mogućnosti i sa 

grobljima. 
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Jednoglasno  sa  10  glasova „ZA“ donesen je  

 

Z A K L J U Č A K 

 Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski razmotrilo je Izvješće o stanju 

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

postaje Đurđevac za travanj 2016. godine i na iste nije bilo primjedbi. 

 

               Točka 13. 

Razmatranje prijedloga o donošenju Odluke o komunalnoj naknadi 

 na području Općine Kloštar Podravski 

 

Siniša Pavlović: Komunalna naknada se bude mijenjala na način da će se više plaćati i to za 

poslovne objekte. Predlažem da se napravi revizija kvadrature i namjene jer pojedini izračuni 

koji se vode u poslovnim knjigama odnosno programima nisu točni. Na taj način budemo više 

prihodovali. Hrvatske šume, HŽ jako malo plaćaju, treba to bolje urediti, kao i industrijsku 

zonu, stavit namete onima koji imaju neizgrađeno građevinsko zemljište, a s druge strane 

stimulirati proizvodne djelatnosti.  

 

Jednoglasno  sa  10  glasova „ZA“ donesena je   

 

Z A K L J U Č A K 

 

KOMUNALNO KP d.o.o ide u reviziju komunalne naknade, izmjeru svih građevinskih 

objekata. 

 

 

     

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 21:51 sati. 

 

 ZAPISNIČARKA:      PREDSJEDNIK: 

 

          Mirela Tudić Rengel                  Mirko Debeljak 


