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Z A P I S N I K 

sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, 

održane 25. srpnja 2013. godine u općinskoj vijećnici 

u Kloštru Podravskom, Trg Svete Obitelji 2 

 

 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/13-01/03 URBROJ: 2137/16-13-1 od 

16. srpnja 2013. godine. 

 Sjednicu je otvorio predsjednik gosp. Mirko Debeljak u 20:00 sati i pozdravio 

prisutne. 

 Sjednici su bili prisutni: 

a) Članovi Općinskog vijeća: 

1. Mirko Debeljak 

2. Franjo Budrović 

3. Ivan Čupen 

4. Marijan Debeljak 

5. Đuro Gregurić 

6. Antun Juhas 

7. Petar Kontrec 

8. Ivan Rođak 

9. Ivan Tudić 

10. Dražen Vučak 

 

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

Josip Nađ – opravdano i Branko Špiranec – 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. Antun Karas – zamjenik općinskog načelnika, 

3. Ivana Grguljaš – službenica Jedinstvnog upravnog odjela – knjigovođa , 

4. Mirela Tudić – zapisničarka. 

 

 

 

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

 

1. Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, 

2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2012. godinu, 

3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2013. godinu, 

4. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije Općinskog vijeća 

Općine Kloštar Podravski, 

5. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za međuopćinsku suradnju Općinskog 

vijeća Općine Kloštar Podravski, 

6. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odobra za zaštitu potrošaća Općinskog vijeća 

Općine Kloštar Podravski, 

7. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća za 

prevenciju Općine Kloštar Podravski, 

8. Donošenje Rješenja o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i 

spašavanja Općine Kloštar Podravski, 

9.  Donošenje Odluke o izmjeni odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu 

vodoopskrbu na području Općine Kloštar Podravski, 

10. Donošenje odluke o naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski koji 

dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa, 

11. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski, 

12. Razmatranje prijedloga Plan media, 

13. Razmatranje prijedloga za davanje suglasnosti “Bistra” 

14. Razmatranje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na 

području Policijske postaje Đurđevac za mjesece ožujak, travanj, svibanj 2013. godine. 

 

 

Predležem da se točke 2. i 3. ukinu jer nisu napravljene zbog toga što je službenica Ivana 

Grguljaš na porodiljskom, te se dosadašnje točke  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. i 14. pomiću i 

postaju točke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. i 12. 

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

Zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski usvojen je sa 10  glasova 

„ZA“ bez primjedaba. 

 

Zapisnik sa 1. (konstituirajuće) sjednice usvojen je sa 10 glasova „ZA“. 

 

 

A K T U A L N I   S A T 

 

 Dražen Vučak: Pitanje u vezi kružnog toga u ime svih mještana naselja Budančevice  

Siniša Pavlović: Jedan od  najbitnijih problema je kružni tok, nije bilo sluha od Hrvatskih 

cesta jer gosp. Marković gleda za svoj kraj, onaj dio od Koprivnice prema Ivancu je sređen 

vrhunski.  Magistrala D2 ima statistički broji brojne prometne nesereće od kojih su neke i sa 

smrtnim posljedicama jer je intezitet prometa jako velik na tom dijelu. Ide se sa mikroslojem, 

koji je jako bitan,  gosp. Markovića treba stisnuti da se taj projekt provede. Drugi veliki 
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problem je prevelika brzina kod škole. Rješenje bi bili semafori s mjeračem brzine koje je 

stavljeno za drugu fazu projekta. 

 Dražen Vučak: Školski odbor? Što je s njim? 

Siniša Pavlović: Trenutno su svi na godišnjem, bude se idući tjedan formiralo.  

 Franjo Budrović:  Što je s kanalizacijom? 

Siniša Pavlović: U projekt ulazi i to, dakle u planu je sređivanje prometne dokumentacije, 

idejni projekt od gosp. Markovića je zamišljen da kasnije nema nikakvih radova 

Franjo Budrović: Financiranje?  

Siniša Pavlović: Cjeli projekt je njihov, sve budu oni raspisali, to je projekt od Hrvatskih cesta 

Marijan Debeljak: Što se tiče kanalizacije, građevinsku dozvolu smo iskoristili, nema potrebe 

da idu cijevi, po projektu tako i stoji 

Franjo Budrović:  Kolika je vrijednost projekta? 

Siniša Pavlović: cca 250.000,00 kuna 

 IvanTudić: Što je sa školskim igralištem u Kozarevcu, da li je moguća sanacija? Jer se 

djeca nemaju gdje igrati. 

Siniša Pavlović: Nema potrebe da idemo raspravu voditi za taj dio. Čekamo gosp. Antolića za 

rušenje, a retoriku uređenja ćemo dalje dogovoriti. 

Marijan Debeljak:  To nije naše vlasništvo 

Siniša Pavlović: Tako je, to nije naše vlasništvo 

 Ivan Čupen: Što se tiće sufinanciranja mesa na trihinelozu za lovačke udruge „Srndač“ 

i „Vepar“ da li se može donijeti odluka kojom bi se ta naknada za povrat sredstva 

povisila jer je poskupio pregleda mesa i sada košta 125 kuna po jednom pregledu. 

 

Nakon rasprave sa 10 glasova „ZA“ donesen je 

 

Z A K L J U Č A K 

 

I. 

 Predlažu se Izmjene Programa unapređenja stočarstva na području Općine Kloštar 

Podravski za razdoblje 2013.-2015. godine na prijedlog lovačkih udruga LU „Srndać“ Kloštar 

Podravski i LU „Vepar“ Prugovac. 

Prijedlog lovačkih udruga je da se izmjeni  točka III. stavka 2. na način da se brojka 

„47,50“ zamjeni brojkom „120,00“. 

 

II. 

  

 Na temelju ovog Zaključka donijet će se Izmjene Programa unapređenja stočarstva na 

području Općine Kloštar Podravski za razdoblje 2013.-2015. 

 

 

Bez prethodne rasprave sa 10 glasova „ZA“ donesene su 
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IZMJENE PROGRAMA 

unapređenja stočarstva na području Općine Kloštar Podravski 

 za razdoblje  2013.- 2015. godine 

 

I. 

 Programom unapređenja stočarstva na području Općine Kloštar Podravski za razdoblje 

2013.-2015. godine (u daljenjem tekstu: Program), KLASA:320-01/13-01-03, URBROJ: 

2137/16-13-2 od 14. lipnja 2013. godine u točki III. stavku 2. brojka „47,50“ zamjenjuje se 

brojkom „120,00“. 

 

II. 

  

 Ove Izmjene Programa stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuje se u 2013, 

2014. i 2015 godini. 

 

 

 

 Ivan Čupen: U vezi dimnjačara? Kako mi može poslati opomenu a nije ni došo čistiti?  

Čistač dimnjaka je neadekvatan i često pijan. 

Siniša Pavlović: U više navrata razgovaro sam s gosp. Lovrekovićom, iskoristio je zakonsku 

mogućnost je da su svi dužni plaćati, ima veliki postotak gdje je usluga traljavo ili nikako 

izvršena. Neki da Lovreković je bio kod mene i smanjio uslugu na 50%, pomak je i tih 50%, 

ali predlažem da pričekamo s time jer će to riješiti odjetnik kojeg smo angažirali. 

 Marijan Debeljak: Jedan problem je taj šta ljudi njemu nedaju čistiti, a ako on hoće naplatiti 

uslugu a da ju nije izvršio.  

 Ivan Tudić: Što je s mostom u Kozarevcu? Ujedno se zahvaljujem se na putu kod 

Ciglane 

Siniša Pavlović: Most nismo mogli napraviti jer nam vlasnik nije htio prodati niti nam je 

dozvolio prolaz  na tom zemljištvu.. 

Marijan Debeljak: Što se tiće mosta, još dok sam bio načelnik Derežiću sam dao projekta da 

ga napravi, ali još to nije napravio, a nitko neće sanirati mosta ako nema projektu 

dokumetaciju. 

Siniša Pavlović:  Most je veliki problem, jer time se ide i kombajnima, i on lako može 

propasti. A ne smijemo si dozvoliti da netko nastrada i da podigne privatnu tužbu protiv 

Općine kao što već imamo jedan takav slučaj. 

 

 

 

Točka 1. 

Donošenje Poslovnika  Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski 

 

Mirela Tudić: Obrazložila je izmjene i dopune Poslovnika Općine Kloštar Podravski koje su 

vezane uz izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Kako 

smo uskladili Statut sa navedenim zakonom tako moramo i Poslovnik. Važnije izmjene su da 
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se je promjenio broj članova Općinskog vijeća sa 15 na 13. Kod vođenja konstituirajuće 

sjednice do izbora predsjednika OV, pravo da ju vodi ima prvi na listi izabrani član 

Općinskog vijeća koji je dobio najveći broj glasova. 

Đuro Gregurić:  Predlažem da se članak 28. promjeni i da se još nadodaju 2 člana. 

 

 

 Nakon rasprave sa 10 glasova „ZA“ donesen je Poslovnik Općine Kloštar Podravski. 

Poslovnik se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

Točka 2. 

Donošenje  Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije 

Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski 

 

              Mirko Debeljak: Prijedlog predsjednika i članova Odbora za proračun i financije dao je      

Odbor za izbor i imenovanje i predložio: 

              Marijan Debeljak iz Prugovca, za predsjednik, 

              Franjo Budrović iz Kloštra Podravskog, za člana, 

              Mirko Debeljak iz Kloštra Podravskog, za člana. 

                        

            Budući da drugih prijedlog nije bilo predsjednik je dao prijedlog na glasovanje. 

Sa 8 glasova „ZA“  i 2 „SUZDRŽANA“ doneseno je Rješenje o izboru predsjednika i 

članova Odbora za proračun i financije Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski  

 

Točka 3. 

Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za međuopćinsku suradnju 

Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski 

 

Mirko Debeljak: Odbor za izbor i imenovanje dao je svoj prijedlog za predsjednika i članove 

Odbora za međuopćinsku suradnju: 

Mirko Debeljak iz Kloštra Podravskog, za predsjednika, 

Siniša Pavlović iz Budančevice, za člana, 

Marijan Debeljak iz Prugovca, za člana, 

Petar Kontrec iz Kloštra Podravskog, za člana, 

Đuro Gregurić iz Kloštra Podravskog, za člana, 

Antun Karas iz Kozarevca, za člana. 

 

 

Budući da drugih prijedlog nije bilo predsjednik je dao prijedlog na glasovanje. 

Sa 10 glasova „ZA“ doneseno je Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za 

međuopćinsku suradnju Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski. 

Rješenje se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 4. 

Donošenje Rješenja o izboru predsjenika i članova Odbora za zaštitu potrošača  

Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski 

 

Mirko Debeljak: Odbor za izbor i imenovanje dao je prijedlog za predsjednika i članove 

Odbora za zaštitu potrošača. U Odbor za zaštitu potrošača predlažu se:    

Bernard Domović iz Kloštra Podravskog, za predsjednika, 

Josip Nađ iz Prugovca, za člana, 

Branko Špiranec iz Kloštra  Podravskog, za člana, 

Ivan Tudić iz Kozarevca, za člana, 

Petar Kontrec iz Kloštra Podravskog, za člana. 

 

Budući da drugih prijedloga nije bilo predsjednik je dao prijedlog na glasovanje. 

Sa 10 glasova „ZA“ doneseno je Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za 

zaštitu potrošača Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski. 

Rješenje se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

 

Točka 5.  

Donošenje Rješenja o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera 

zaštite i spašavanja Općine Kloštar Podravski 

 

Mirko Debeljak: Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o mobilizaciji i 

djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja Općinsko vijeće Općine Kloštar 

Podravski donosi Rješenje o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera 

zaštite i spašavanja Općine Kloštar Podravski. 

U Stožer zaštite i spašavanja imenuju se po službenoj dužnosti: 

1. ANTUN KARAS, zamjenik općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski, za 

načelnika, 

2. MIRKO DEBELJAK, predsjednik Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, 

za zamjenika načelnika, 

3. IVAN HADŽIJA, voditelj odjela za preventivne i planske poslove, za člana, 

4. KRUNOSLAV KARAS, načelnik Policijske postaje Đurđevac, za člana, 

5. MARTIN KRUPSKI, zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Kloštar 

Podravski, za člana, 

6. ZLATA DOMOVIĆ, specijalista opće medicine, Ordinacija opće medicine Zlata 

Domović, za člana, 

7. DRAŽEN LACKOVIĆ, zastupnik u Skupštini Gradskog društva Crvenog križa 

Đurđevac, za člana. 
 

Bez prethodne rasprave sa 10 glasova „ZA“ doneseno je Rješenje o imenovanju 

načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Kloštar 

Podravski. 

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

Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni odluke o priključenju na komunalne vodne 

građevine za javnu vodooprskrbu na području Općine Kloštar Podravski 

 

Siniša Pavlović: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vodama i Zakonom o 

izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva  brisana je odredba 

zakona „naknada za priključak“ koji se plaćao za priključenje građevine ili druge nekretnine 

na komunalne vodne građevine (vodoopskrbu i odvodnju). Sukladno članku 138. Zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona o vodama, Općina je dužna u roku 6 mjeseci od dana stupanja 

na snagu navedenog Zakona staviti izvan snage odluke o priključenju  u dijelu koji se odnose 

na uvođenje, obračun i naplatu naknade za priključenje. Također brisana je odredba prema 

kojoj se građevine i druge nekretnine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi ne 

smiju priključiti na komunalne vodne građevine, kao i građevine za koje je u tijeku postupak 

građevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevina prema 

posebnom zakonu. Brisana je obveza jedinica lokalne samuoprave koja se odnosi na 

neispunjenje obveze priključka. 

 

Sa 9 glasova „ZA“ i 1 glas „PROTIV“ donesena je Odluka o izmjeni i dopuni odluke o 

priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu na području Općine 

Kloštar  Podravski. 

 

Točka 7. 

Donošenje Odluke o naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika  

Općine Kloštar Podravski 

 

Siniša Pavlović: Do sada Općina Kloštar Podravski nije imala zamjenika načelnika koji je 

dužnost obnašao volonterski, te zbog toga nije bila ni uređena Odluka za takvu naknadu. 

 

 Sa 9 glasova „ZA“  i 1 „PROTIV“ donesena je Odluka o naknadi za rad zamjenika 

općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski. 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 8. 

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

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski 

 

 

Siniša Pavlović:  Izmjenili smo Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Kloštar Podravski kojim smo otvorili novo radno mjesto pod nazivom „Viši upravni 

referent“. Prema tome Općinsko vijeće mora odrediti koeficijent plaće za to radno mjesto, pa 

zato i donosimo Odluku o izmjeni i odluke o koeficijentu za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski, jer ima jako puno 

posla i dvije osobe ne mogu obavljati taj posao.  

 

Dražen Vučak: Na koridinacijskom sastanku smo zaklljučili da nisu ispunjeni zakonski uvjeti,  

te zbog toga nećemo ni odrediti koeficijent.  

Franjo Budrović: Smatram da ako je naše kao članova Općinskog vijeća da donesemo samo 

koeficijent i da o tome nema diskusije ni rasprave. 
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Siniša Pavlović:  I gđa. Šoš iz Ureda državne uprave u Koprivnici koju smo telefonski 

kontaktirali kaže da je to u redu i da to zakonski prolazi. 

Mirko Debeljak: Prihvaćam obrazloženje gosp. Pavlovića i tražim da to (papirnato) 

dokumentirano sa potpisom gđe. Šoš i pečatom Ministarstva uprave u Koprivnici dostavite do 

idećeg Vijeća zbog poštivanja zakonskih propisa RH. 

Siniša Pavlović: To je najmanji problem, imate papir na idućoj sjednici Vijeća. 

Mirko Debeljak: Predlažem da ovu točku dnevnog reda prebacimo na iduću sjednicu 

Općinskog vijeća 

 

Sa 9 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽANIM“ ova točka dnevnog reda prebačena je na 

iduću sjednicu Općinskog vijeća. 

 

 

Točka 9. 

Odluka o završetku sekundarnog vodovoda u dijelu  

naselja u Kloštru Podravskom 

 

Marijan Debeljak: Dionica je greškom ispuštena i potrebno je donijeti ovu Odluku. 

 

 Bez prethodne rasprave sa 10 glasova „ZA“ donesena je Odluka o završetku 

sekundarnog vodovoda u dijelu naselja u Kloštru Podravskom 

 

Točka 10. 

Razmatranje prijedloga Plan media 

 

Siniša Pavlović:  Prema zakonu o informiranju moramo imati sklopljen ugovor. Smatram da 

je ova ponuda puno bolja od Radia Pitomače i Đurđevca. Predlažem da razmotrimo paket broj 

broj 2.  

Marijan Debeljak: Imamo dva ugovora već sklopljena, nije potrebno da se prihvati ova 

ponuda. 

 

 Sa 10 glasova  „ZA“ odbijen je prijedlog Plana media. 

 

 

Točka 11. 

Razmatranje prijedloga „Bistra“ 

 

Siniša Pavlović: Od Bistre d.o.o dobili smo tri pisma namjere za projekte za ishođenje 

projektne dokumentacije.  Jedno pismo namjere se odnosi na lokaciju u Kozarevcu gdje 

postoji mogućnost ekspoatacije žutnog šljunka. Drugo pismo namjere odnosi se na 

Budančevicu, taj projekt je jako dobar i bogat mineralima, treći se odnosi na eksloataciju 

pijeska. Mislim da je pametno da donesu projektu dokumentaciju, da time ništa ne možemo 

izgubiti.  

Marijan Debeljak: Prijedlog se odnosi na katastarskoj čestici koja je u drugoj Općini i zbog 

toga nisam za prijedlog  
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Siniša Pavlović: Oni moraju napraviti testiranje odnosno ispitivanje, dajemo suglasnost da oni 

to ishode. 

 

Nakon rasprave sa 10 glasova „ZA“donesena je suglasnost Kozarevac i Budančevica u 

pokretanju postupka za izvršenje prijedloga Bistra d.o.o. 

 

 

Točka 12. 

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

problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesece 

 ožujak, travanj i svibanj 2013. godine. 

 

Siniša Pavlović:  Jedan od velikih problema su prekšajna i kaznena dijela počinjena od strane 

Roma.  Postoji mogućnost da se donese odluka o kretanja u centru, kako bismo ih na taj način 

socijalizirali i spriječili za daljnjim počinjem prekšaja.  Moramo preventivno djelovati, te tako 

spriječiti razbojništva, provale...  Pozvao bi načelnika Policijske postaje Đurđevac da mu 

prezentiram ovaj prijedlog.  

 

      Sa 10 glasova „ZA“ usvojeno je Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i 

druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesece ožujak, 

travanj i svibanj 2013. godine. 

 

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 23:05 sati. 

 

 

 

 ZAPISNIČARKA:      PREDSJEDNIK: 

 

              Mirela Tudić                    Mirko Debeljak 


