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Z A P I S N I K 

sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, 

održane 16. prosinca 2016. godine u uredu općinskog načelnika 

u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 2 

 

 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-01/14, URBROJ: 2137/16-16-1 od 

12. prosinca 2016. godine. 

 Sjednicu je otvorio predsjednik gosp. Mirko Debeljak u 10:00 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. Ivana Grguljaš – referentica za računovodstvene poslove, 

4. 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 Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu. 

2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2017. godinu. 

3. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini. 

4. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini. 

5. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2017. 

godini. 

6. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se 

financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini. 

7. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar 

Podravski u 2017. godini. 

8. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 

2017. godini. 

9. Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito 

izgrađenih zgrada na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini. 

10. Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Kloštar Podravski u 

2017. godini. 

11. Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini. 

12. Donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i članova 

Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine 

13. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete u 2017. godini. 

 

 

Zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski usvojen je jednoglasno 

sa 13 glasova „ZA“ bez primjedbi. 

 

Ivan Tudić: Imam prijedlog da se u odbor za donošenje plana proračuna uključe ljudi iz 

obrtništva, poljoprivrede itd. te imam upit na ime mještana Kozarevca da načelnik da pismeno 

očitovanje u svezi pružnog prijelaza, odnosno što se je riješilo po tome pitanju. 

Siniša Pavlović: Na pružnim prijelazima Kloštar Podravski - Kozarevac i Kozarevac – 

Dinjevac se ja radilo i puno prije ove tragične prometne nezgode. HŽ infrastruktura vješto 

izbjegava to pitanje,  neprestano smo tražili očitovanje HŽ infrastrukture, zadnje koje smo 

dobili da je u izradi projektna dokumentacija i da bi trebalo biti gotovo do 2017.  godine. Na 

pružnim prijelazima radimo od 2013. godine i veliko je nerazumijevanje od njihove strane. Na 

službenom otvorenju za kružni tok koji bude dok prođe tehnički pregled, to pitanje će biti 

postavljeno i ministru gosp. Olegu Butković jer je to u nadležnosti njegovog ministarstva. 

Ivan Rođak: Primjedba na ponašanje dimnjačara. 

Siniša Pavlović: Imali smo primjedbi na njegov rad, poslali smo mu službeni dopis da se 

očituje o istome, očitovao se je i rekao da će ispravio sve primjedbe. Ukoliko ne bude i 

ukoliko mještani budu i dalje nezadovoljni raskinut ćemo mu koncesiju koju ima na području 

Općine. 
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Franjo Budrović: Primjedba da naplati uslugu i ako istu ne izvrši. 

Siniša Pavlović: Da imamo više primjedbi na njegov rad, ali idemo u smjeru da imamo 

vlastitu dimnjačarsku službu, to možemo raditi preko komunalnog, jer pri osnivanju smo 

naveli i obavljanje dimnjačarske djelatnosti. Zadužiti ću direktora da ekonomski vidi da li je 

to isplativo te ako uspijemo pokriti plaće za dva radna  mjesta ići ćemo u tom smjeru. 

Marijan Debeljak: Osobno nemam nikakvih problema s dimnjačarom, ali mislim da problem 

nastaje to što bi ljudi sami čistili kako bi izbjegli plaćanje. On ne može naplatiti uslugu ako ju 

nije ni očistio tj. napravio, ali zakonska obaveza je da je dužan čistiti odnosno da je svatko 

dužan dozvoliti čistiti jer on odgovara za te dimnjake. 

Siniša Pavlović: Dosta radimo sa Hepom radili smo ovih dana i dalekovod u Kozarevcu. Hep 

planira izmjenu drvenih stupova, moj prijedlog je da u skladu s proračunskim mogućnostima 

idemo u kupnju odnosno nabavu javne rasvjete.  

 

Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesen je 

 

Z A K L J U Č A K 

I. 

Općina Kloštar Podravski ići će u postupak bagatelne nabave rasvjetnih tijela – ulične led 

rasvjete na području Općine Kloštar Podravski odnosno na području trafostanica Oderjan 1, 

Oderjan 2 i Škola. 

 

 

Mirko Debeljak: U kojoj je fazi renoviranje dječjih igrališta? 

Siniša Pavlović: Napravljena projektna dokumentacija za sva igrališta. Društvo naša djeca će 

kandidirati zasebni projekt izgradnje dječjih igrališta u Budančevici čija je vrijednost 600 

tisuća kuna. Vrijednost ostalih dječjih igrališta je preko milijun kuna. 

Ivan Rođak: Šetalište u Budančevici, šta to podrazumijeva? 

Siniša Pavlović: To je naša ciglana, u planu nam je spojiti ulice gdje će se napravili šetalište i 

napraviti odbojkaško i malo nogometno igralište. 

Mirko Debeljak: Kakve su šanse za da HŽ Podravka stoji u Kloštru Podravskom te imam 

primjedbu nekih mještana na krive izračune komunalne i grobne naknade. 

Siniša Pavlović: Ne znam kolike su šanse, ali smo u pregovorima sa HŽ u svezi Podravske. 

Što se tiče komunalne i grobne naknade to ću provjeriti.  

 

Točka 1. 

Donošenje Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2017. godinu i Projekcije 

 za 2018. i 2019. godinu 

 

Ivana Grguljaš: Obrazložila je Proračun Općine Kloštar Podravski za 2017. godinu i 

projekcije za 2018. i 2019. godine. 

Ivan Tudić: Stavka subvencija u poljoprivredi, postoji li mogućnost povećanja stavke? 

Siniša Pavlović: Stavka je napravljena u skladu s mogućnostima proračuna, imat ćemo još 

jedno vijeće krajem godine gdje ćemo vidjeti koliki će do kraja godine biti izvorni prihodi. 

Morate znati da nam je rudna renta manja za 2016. godinu, imali smo već puno sastanka na tu 
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temu, apelirali smo i slali dopise u resorno ministarstvo kako bismo se izborili da nam 

povećaju rentu. 

Đuro Gregurić: Stavka za otplatu kredita, na koji kredit se to odnosi? 

Ivana Grguljaš: Stari kredit za zgradu, to zna bivši načelnik. 

Đuro Gregurić : grobna naknada čiji je prihod to sada prihod? 

Siniša Pavlović: Od KOMUNALNO KP d.o.o. 

Antun Juhas: Napomenuo bih samo da su subvencije u poljoprivredi konkretno mislim na 

umjetno osjemenjivanje koje se daje  četiri puta godišnje po 200,00 kuna apsurd. Smatram da 

je bolje uopće ništa ne davati.  

Franjo Budrović: Predložio bih da se malo poveća i subvencija od elementarnih nepogoda. 

Ivan Čupen: Opg oni imaju subvenciju od države, smatram da bismo trebali dati onima koji 

nemaju od nikoga pomoć. 

Đuro Gregurić: Zašto ne bi sufinanciralo mirovinsko i zdravstveno osiguranje osobama koje 

ne primaju nikakve subvencije? 

Antun Juhas: Mirovinsko i zdravstveno po osobni iznosi oko 1.500,00 kuna, to je puno za 

općinski proračun. 

Siniša Pavlović: Za sada nema  proračunskih mogućnosti za povećanje stavke, smatram da je 

realan. Ukoliko će prihodi  u 2017. godini onda ćemo i povećavati stavke za koje smatramo 

da ih je potrebno povećati.  

Marijan Debeljak: Ako nekome dižemo nekome moramo skinuti, a kome u ovom slučaju 

skinuti… slažem se da moramo davati ljudima veće pomoći kao što je Antun rekao apsurd je 

nekome dati 200,00 kuna onda bolje ništa ne davati…  

Siniša Pavlović: Uvažavam sve sugestije, bitno je da imamo otvoreno stavke, dok budu veći 

prihodi budemo mogli  povisiti i stavke. 

Franjo Budrović: Jesu li plaće od djelatnika od komunalnog rasčlanjene od djelatnika Općine 

tj. jesu li izuzete iz Proračuna? 

Ivana Grguljaš: Jesu. 

 

 

Jednoglasno  sa  13 glasova „ZA“ donesen je Proračun Općine Kloštar Podravski za 

2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu  

Proračun se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 2. 

Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2017. godinu 

 

Siniša Pavlović: Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2017. godinu 

uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Kloštar 

Podravski za 2017. godinu i njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom 

imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti općinskog 

načelnika Općine Kloštar Podravski u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja o izvršavanju 

Proračuna. 

 

Jednoglasno  sa  13  glasova „ZA“ donesena je Odluka o izvršavanju Proračuna 

Općine Kloštar Podravski za 2017. godinu 

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

Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području 

 Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

 

 

Siniša Pavlović: Programom javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 

2017. godini utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu, koji su od  lokalnog 

značenja, a koji će se financirati iz Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2017. godinu 

 

 

Jednoglasno  sa  13  glasova „ZA“ donesen je Program javnih potreba u sportu na 

području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 4. 

Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području 

 Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

 

Siniša Pavlović: Programom javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 

2017. godini utvrđuju se aktivnosti  u kulturi koje će se financirati iz Proračuna Općine 

Kloštar Podravski za 2017. godinu 

 

Jednoglasno  sa  13  glasova „ZA“ donesen je Program javnih potreba u kulturi na 

području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

Točka 5. 

Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 

Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

 

Siniša Pavlović: Planom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar 

Podravski u 2017. godini utvrđuje se način ostvarivanja javnih potreba u socijalnoj skrbi i 

financijska sredstva za njihovo provođenje. Javne potrebe u socijalnoj skrbi ostvarit će se kroz 

rad Socijalnog vijeća Općine Kloštar Podravski, Društva crvenog križa i humanitarnih udruga. 

 

 

Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesen je Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na 

području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

Plan se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 6. 

Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se 

financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

 

Siniša Pavlović: Programom održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti 

koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2017. 

godini utvrđuje se način korištenja sredstava komunalne naknade, a u svrhu održavanja 

komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne 

naknade na području Općine Kloštar Podravski. 

 

Jednoglasno  sa  13  glasova „ZA“ donesen je Program održavanja komunalne 

infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području 

Općine Kloštar Podravski u 2017. godini. 

Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 7. 

Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

 

Siniša Pavlović: Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Kloštar Podravski u 2017. godini utvrđuje se gradnja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini. Gradnja objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture, te nabava opreme i predviđeni troškovi utvrđuju se za 

objekte i uređaje komunalne infrastrukture za sljedeće komunalne djelatnosti: javne površine 

(izgradnja objekata), nerazvrstane ceste, groblja, održavanje čistoće. 

 

 

Jednoglasno  sa  13  glasova „ZA“ donesen je Program gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

Točka 8. 

Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kloštar 

Podravski u 2017. godini 

 

Siniša Pavlović: Programom utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine 

Kloštar Podravski u 2017. godini određuje se financiranje izgradnje objekata komunalne 

infrastrukture u skladu sa Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini. Program obuhvaća sufinanciranje 

izgradnje objekata komunalne infrastrukture u iznosu 30.000,00 kuna. 
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Jednoglasno  sa  13  glasova „ZA“ donesen je Program gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

Točka 9. 

Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka 

 ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području 

 Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

 

Siniša Pavlović: Programom o namjenskom korištenju sredstava iz postupka ozakonjenja 

nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini određuje 

se namjensko korištenje sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 

prostoru za izradu prostornih planova kojima se popisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i 

sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno 

nedovoljno opremljenih i neopremljenih naselja na području Općine Kloštar Podravski. Od 

ukupnog iznosa 300.000,00 kuna sredstva naknade 30% sredstava naknade je prihod  

Proračuna Općine Kloštar Podravski. 

 

 

Jednoglasno  sa  13  glasova „ZA“ donesen je Program o namjenskom korištenju 

sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine 

Kloštar Podravski u 2017. godini. 

 

Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 10. 

Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Kloštar 

Podravski u 2017. godini 

 

Siniša Pavlović: Programom javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine 

Kloštar Podravski u 2017. godini utvrđuju se javne potrebe i sredstva za financiranje javnih 

potreba u  predškolskom odgoju na području Općine Kloštar Podravski. 

 

 

Jednoglasno  sa  13  glasova „ZA“ donesen je Program javnih potreba u predškolskom 

odgoju na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

 Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 11. 

Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području 

Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

 

Siniša Pavlović: Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina 

Kloštar Podravski u 2017. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak 

dodjele istih. Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna 

Općine Kloštar Podravski. 

 

Jednoglasno  sa  13  glasova „ZA“ donesen je Programa potpora poljoprivredi na 

području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

 Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 Točka 12. 

Donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i 

članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski izabranih s liste grupe birača zastupljenih 

u Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski za razdoblje  

od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine 

 

Siniša Pavlović: Odlukom o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih 

stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski izabranih s liste grupe birača 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. siječnja do 31. 

prosinca 2017. godine određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine 

Kloštar Podravski za 2017. godinu  za financiranje rada političkih stranaka i članova 

Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski izabranih s liste grupe birača  zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski  za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. 

godine. 

Jednoglasno  sa  13  glasova „ZA“ donesena je Odluka o raspoređivanju redovitih 

godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar 

Podravski izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar 

Podravski za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine 

 Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 13. 

Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete u 

2017. godini 

 

Siniša Pavlović: Odlukom o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete u 

2017. godini određuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na novčanu pomoć roditeljima za 

novorođeno dijete visina i oblik novčane pomoći. Pravo na novčanu pomoć pripada roditelju 
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novorođenog djeteta, koje u vrijeme rođenja ima prebivalište na području Općine Kloštar 

Podravski. 

 

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

novčanu pomoć za novorođeno dijete u 2017. godini 

 Odluka 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 11: 39sati. 

 

 ZAPISNIČARKA:      PREDSJEDNIK: 

 

          Mirela Tudić Rengel                  Mirko Debeljak 


