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Z A P I S N I K 

sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, 

održane 29. prosinca 2016. godine u uredu općinskog načelnika 

u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 2 

 

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

27. prosinca 2016. godine. 

 Sjednicu je otvorio predsjednik gosp. Mirko Debeljak u 9:00 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 Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2016. godinu i  

      Projekcija za 2017. i 2018. godinu. 

2. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za  

      komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine     

      Kloštar Podravski u 2016. godini. 

3. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  

      infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini. 

4. Donošenje Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 

Općine Kloštar Podravski u 2016. godini. 

5. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine 

Kloštar   Podravski za 2017. godinu. 

6. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Podravski 

u 2016. godini. 

7. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Podravski 

za 2017. godinu. 

8. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za davanje u vlasništvo parcela u 

Poduzetničkoj zoni “ISTOK” u Kloštru Podravskom. 

 

Mirko Debeljak: Pošto je most izbetoniran u ulici Ulička u Kloštru Podravskom, zanima me 

kada će biti stavljen u funkciju? 

Siniša Pavlović: Dok se steknu svi propisani uvjeti odnosno dok se postavi zaštitna ograda i 

sredi prilaz most će biti stavljen u funkciju. 

Franjo Budrović: Primjedba da samo u ulici P. Preradovića nema nikakvog Božićnog nakita 

Siniša Pavlović: Išlo se je s ciljem da budu okičene one ulice koje su na magistrali D2 jer je 

upravo tu najveća frekvencija prometa.  

Franjo Budrović: Gdje su stari nakiti od fontane? 

Siniša Pavlović: nakiti su skupi, nije si nitko uzeo, nego se preraspoređeni po cijelom 

području Općine. 

 

Točka 1. 

Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2016. godinu i 

Projekcija za 2017. i 2018. godinu 

Ivana Grguljaš: Obrazložila je Izmjene i dopune Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2016. 

godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu. 

Franjo Budrović: Molim pojašnjenje stavke materijalni rashodi 

Ivana Grguljaš: Stavka se odnosi na troškove struje, plina, materijala za održavanje, telefona, 

naknade za rad tijela te ostali nespomenuti rashodi. 

 

 

Jednoglasno  sa  13 glasova „ZA“ donesene su Izmjene i dopune Proračuna Općine 

Kloštar Podravski za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu  
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Izmjene i dopuna Proračuna se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 2. 

Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za  

komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine     

  Kloštar Podravski u 2016. godini 

 

Siniša Pavlović: u Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje 

se financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini 

mijenja se točka II. u kojoj se za održavanje groblja i održavanje nerazvrstanih cesta povećava 

iznos, za javnu rasvjetu smanjuje, a odvodnja atmosferskih voda se briše. Mijenja se i točka V. 

Programa odnosno iznos potrebnih sredstava za realizaciju navedenog Programa sa 240.000,00 

kuna povećava se na 300.000,00 kuna. 

 

 Jednoglasno  sa  13  glasova „ZA“ donesen je Program o izmjenama Programa 

održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz 

komunalne naknade na području Općine   Kloštar Podravski u 2016. godini 

Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 3. 

Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini 

 

Siniša Pavlović: U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Kloštar Podravski u 2016. godini mijenja se točka III. odnosno pojedine nerealizirane 

stavke se brišu, a neke se smanjuju. Također, mijenja se točki IV. Programa odnosno iznosi.  

 

Jednoglasno  sa  13  glasova „ZA“ donesen je Programa o izmjenama Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 

2016. godini. 

Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 4. 

Donošenje Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 

Kloštar Podravski u 2016. godini 

 

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

Podravski u 2016. godini u točki III. smanjenje su stavke pomoć socijalno ugroženim 

osobama ili samcima i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim osobama, dok se 

stavke  dodjela poklon paketa djeci i starijim i nemoćnim socijalno ugroženim osobama i 

naknade građanima i kućanstvima u naravi – ogrjev povećavaju. 
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Jednoglasno  sa  13  glasova „ZA“ donesen je Plan o izmjenama Plana javnih potreba 

u socijalnoj skrbi na području   Općine Kloštar Podravski u 2016. godini 

Plan se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 5. 

Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine 

Kloštar Podravski za 2017. godinu 

 

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

Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski donosi Provedbeni plan. Planom su propisane 

organizacijske, tehničke i urbanističke mjere koje je potrebno provesti. 

 

Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesen je Provedbenog plana unapređenja zaštite od 

požara za područje Općine Kloštar Podravski za 2017. godinu. 

Provedbeni plan se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 6. 

Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na 

 području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini 

 

Siniša Pavlović: Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana 

za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u 

velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

Civilna zaštita je od javnog interesa za Republiku Hrvatsku i za sigurnost Republike 

Hrvatske.  

 

 

Jednoglasno  sa  13  glasova „ZA“ donesene je Analize stanja sustava civilne zaštite na 

području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini 

Analize se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 7. 

Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području  

Općine Kloštar Podravski za 2017. godinu 

 

Mirela Tudić Rengel:  Sukladno Zakonu o civilnoj zaštiti obaveza je donositi Analize za 

prethodnu godinu te Plan razvoja sustava civilne zaštite za iduću godinu odnosno ovu 2017. 

godinu. I prije smo donosili i analizi i plan, ali oni su se odnosi na sustav zaštite i spašavanja. 

Kako je donesen zakon o civilnoj zaštiti obaveza je postupiti po istome. 
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Jednoglasno  sa  13  glasova „ZA“ donesen Plana razvoja sustava civilne zaštite na 

području Općine Kloštar Podravski za 2017. godinu 

Plan se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

Točka 8. 

Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za davanje u vlasništvo parcela u 

Poduzetničkoj zoni “ISTOK” u Kloštru Podravskom 

 

Mirela Tudić Rengel: Ponuda SPECTRO TRADE d.o.o. Kloštar Podravski, Trg Sv. obitelji 2 

javila se na natječaj za davanje u vlasništvo parcela na kčbr. 984 k.o. Kloštar Podravski 

površine 6111 m² i 985/1 k.o. Kloštar Podravski površine 7592 m² u Poduzetničkoj zoni 

„ISTOK“ u Kloštru Podravskom. Ponudili su cijenu u iznosi 6.851,50 kuna odnosno 0,50 

kuna/m². Također tvrtka TERRA FOOD j.d.o.o. Koprivnica, Dravska 17 dostavila je ponudu 

za davanje u vlasništvo parcela na kčbr. 985/4 k.o. Kloštar Podravski površine 7556 m² i 986 

k.o. Kloštar Podravski površine 7482 m² u Poduzetničkoj zoni „ISTOK“ u Kloštru 

Podravskom. Kupoprodajna cijena iznosi 7.519,00 kuna odnosno 0,50 kuna/m². Obje ponude 

imaju svu priloženu dokumentaciju koja je bila tražena u natječaju te se stoga predlaže odabir 

ove dvije ponude. 

 

Jednoglasno  sa  13  glasova „ZA“ donesena je Odluka o odabiru najpovoljnije ponude 

za davanje u vlasništvo parcela u Poduzetničkoj zoni “ISTOK” u Kloštru Podravskom. 

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 9:41 sati. 

 

 ZAPISNIČARKA:      PREDSJEDNIK: 

 

          Mirela Tudić Rengel                  Mirko Debeljak 


