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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, 

održane 28. listopada 2013. godine u općinskoj vijećnici 

u Kloštru Podravskom, Trg Svete Obitelji 2 

 

 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/13-01/09 URBROJ: 2137/16-13-1 od 

18. listopada 2013. godine. 

 Sjednicu je otvorio predsjednik gosp. Mirko Debeljak u 18:00 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. Josip Nađ 

9. Ivan Rođak 

10. Branko Špiranec 

11. Ivan Tudić 

12. Dražen Vučak 

 

Sjednici nije bio prisutan Bernard Domović – opravdano. 

Predsjednik konstatira da je sjednici prisutno 12 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. Melita Lacković – referent za administrativne poslove – zapisničarka.  

 

 

Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski usvojen je sa 12  

glasova „ZA“, bez primjedaba. 

 

 

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

 

1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2013. godinu i  

       Projekcija za 2014. i 2015. godinu. 

2.    Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području  

       Općine Kloštar Podravski u 2013. godini. 

3.    Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za  

       komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine     

       Kloštar Podravski u 2013. godini. 

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

       infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini. 

5. Donošenje Plana o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području  

       Općine Kloštar Podravski u 2013. godini. 

6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih  

       članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski iz Proračuna Općine Kloštar    

       Podravski. 

7. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava  

       za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća zastupljenih u  

       Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 14. lipnja do 31. prosinca  

       2013. godine. 

8. Donošenje Rješenja o osnivanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 

       nepogoda na području Općine Kloštar Podravski i imenovanju predsjednika i članova. 

9. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih  

       priznanja Općine Kloštar Podravski. 

10. Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za gospodarski razvoj Općine Kloštar  

       Podravski. 

11. Donošenje Rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za  

       proračun i financije Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski. 

12.  Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području  

       Općine Kloštar Podravski. 

13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na području  

Općine  Kloštar Podravski. 

14. Donošenje Odluke o otpisu duga po komunalnoj naknadi nad kojim je nastupila zastara. 

15. Donošenje Odluke o otvaranju igraonice za djecu predškolske dobi na području Općine  

      Kloštar Podravski.  

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

       problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesec kolovoz i rujan 2013.  

       godine. 

 

Dnevni red je usvojen sa 12 glasova „ZA“. 
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Točka 1. 

Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2013. godinu i 

Projekcija za 2014. i 2015. godinu 

 

Ivana Grguljaš: U Proračunu Općine Kloštar Podravski za 2013. godinu mijenjalo se kod 

kapitalnih ulaganja stavka poduzetnička zona planirano je 310.000,00 kuna, novi plan iznosi 

65.000,00 kuna, kanalizacija planirano je 2.200.000,00 kuna, novi plan iznosi 200.000,00 

kuna, vodovod planirano je 4.500.000,00 kuna, novi plan 100.000,00 kuna, sportska dvorana 

planirano je 2.000.000,00 kuna, novi plan iznosi 100.000,00 kuna, dječji vrtić planirano je 

2.000.000,00 kuna, novi plan iznosi 50.000,00 kuna. Po izmjenama i dopunama Proračuna 

prihode i rashodi iznose 6.673.050,00 kuna. 

Đuro Gregurić: Stavka intelektualne i osobne usluge zašto je toliko prebijena? 

Ivana Grguljaš: Na ovoj stavci se knjiže ugovori o djelu, usluge odvjetnika, javnog bilježnika. 

Marijan Debeljak: Rebalans proračuna je potrebno napraviti jer se moraju iskorigirati pozicije 

koje su prebijene.  

Siniša Pavlović: Odbor za proračun i financije zajedno sa predstavnicima svih stranaka će se 

sastajati dok će se raditi proračun ili rebalans proračuna i bilo koji drugi član Općinskog 

vijeća  kojega zanima bilo koja stavka proračuna ako ima nejasnoća neka se obrati u Općinu. 

 

 Nakon rasprave sa 12 glasova „ZA“ donesene su Izmjene i dopune Proračuna Općine 

Kloštar Podravski za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu. 

 Izmjene i dopune Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2013. godinu i projekcije za 

2014. i 2015. godinu prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 2. 

Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području 

Općine Kloštar Podravski u 2013. godini 

 

Siniša Pavlović: U izmjenama ovog Programa mijenjao se iznos za financiranje javnih 

potreba u kulturi sa 80.500,00 kuna na 86.000,00 kuna jer je stavka za KUD „Prugovac“ iz 

Prugovca povećana na 13.000,0 kuna i stavka za Forum žena Kloštar Podravski povećana na 

5.000,00 kuna. 

 

 Bez prethodne rasprave sa 12 glasova „ZA“ donesen je Program o izmjenama 

Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini. 

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

Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine 

 Kloštar Podravski u 2013. godini  

 

Siniša Pavlović: U izmjenama ovog Programa predviđeno je da se iz sredstava komunalne 

naknade u 2013. godini financira održavanje čistoče u dijelu koji se odnosi na održavanje 

javnih površina, održavanje javne rasvjete, održavanje groblja i održavanje nerazvrstanih 

cesta tako da se ukupni iznos od 466.000,00 kuna mijenja na iznos od 396.000,00 kuna. 

 

 Bez prethodne rasprave sa 12 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 2013. godini. 

Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

Točka 4. 

Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini 

 

Siniša Pavlović: U izmjenama ovog Programa u točki 1. uz adaptaciju društvenog doma u 

naselju Kloštar Podravski i ostalih društvenih domova dodani su i objekti mrtvačnice. 

 

 Bez prethodne rasprave sa 12 glasova „ZA“ donesen je Program o izmjenama 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar 

Podravski u 2013. godini. 

Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 5. 

Donošenje Plana o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području 

Općine Kloštar Podravski u 2013. godini 

 

Siniša Pavlović: Ovaj Plan se mijenja u dijelu koji se odnosi na građevine javne vodoopskrbe 

i građevine javne odvodnje u svekukupnom iznosu koji se mijenja sa 6.700.000,00 kuna na 

300.000,00 kuna. 

Branko Špiranec: Sredstva su trebala biti predviđena za izgradnju vodovoda u Veselom bregu. 

Siniša Pavlović: Krenulo se sa izgradnjom jednog dijela mreže kanalizacije koliko je bilo 

sredstava, a sredstva koja stižu vezano od županije prenamjenili smo za uređenje igraonice za 

djecu predškolske dobi, održavanje nerazvrstanih cesta i uređenje mrtvačnice u naselju 

Kloštar Podravski. 

Marijan Debeljak: Sredstva su dodjeljena na početku godine za izgradnju vodovoda. 

Siniša Pavlović: Odluka Županijske skupštine je bila za izgradnju vodovoda da potkrijepimo 

to sa situacijama i računima sve drugo ne bi dobili, odluku smo prenamjenili u kapitalna 
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ulaganja, danas smo poslali zahtjev prema županiji prema prenamjenjenom zahtjevu na iznos 

od 180.000,00 kuna. 

Marijan Debeljak: Sredstva su obećana na otvorenju vodovoda u Veselom bregu i rečeno je 

da to možemo utrošiti na način da potkrijepimo situacijama i da ćemo dobiti ta sredstva.  

Siniša Pavlović: Predlaže da se urgira kod župana. 

Branko Špiranec: Vozio je ljude na potpis kod javne bilježnice. 

Marijan Debeljak: Dogovoreno je sa „Segradom“ da se napravi jedna dionica vodovoda 

ispostavi se situacija za radove i dobe se sredstva od Županije.  

 

Nakon rasprave sa 12 glasova „ZA“ donesen je Plan o izmjenama Plana gradnje 

komunalnih  vodnih građevina na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini. 

Plan se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 6. 

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih 

članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski iz Proračuna Općine Kloštar 

Podravski 

 

Siniša Pavlović: Budući da nam se mijenjao sastav članova Općinskog vijeća nakon 

provedenih izbora za članove predstavničkih tijela potrebno je izvršiti izmjenu ove Odluke 

ako da se iznos od 22.650,00 kuna mijenja u iznos od 11.375,00 kuna. Mjenjao se i naziv 

same odluke tako da ista glasi: Odluka o financirnaju političkih stranaka i članova Općinskog 

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

Podravski iz Proračuna Općine Kloštar Podravski. 

 

 Bez prethodne rasprave sa 12 glasova ZA“ donesena je Odluka o izmjeni Odluke o 

financiranju političkih stranaka i članova Općinskgo vijeća izabranih s liste grupe birača 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski iz Proračuna Općine Kloštar 

Podravski. 

 

 

Točka 7. 

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava 

za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 14. lipnja do 31. prosinca 

2013. godine 

 

 

Siniša Pavlović: U ovoj Odluci izmjena je bila što se tiče iznosa financiranja političkih 

stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Kloštar Podravski, tako da je za razdoblje od 14. lipnja do 31. prosinca 2013. 

godine predviđen iznos za financiranje po ovoj Odluci u visini 11.375,00 kuna te je po 

jednom članu Općinskog vijeća utvrđen iznos od 125,00 kuna mjesečno. 
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Bez prethodne rasprave sa 12 glasova „ZA“ donesena je Odluka o izmjenama Odluke 

o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog 

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

Podravski za razdoblje od 14. lipnja do 31. prosinca 2013. godine. 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 8. 

                 Donošenje Rješenja o osnivanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 

nepogoda na području Općine Kloštar Podravski i imenovanju predsjednika i članova 

 

Marijan Debeljak: U Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda predlaže 

Branka Špiranca za predsjednik i sve predsjednike Mjesnih odbora  za članove Povjerenstva – 

Ivan Čupen, Ivan Tudić, Josip Nađ i Dražen Vučak. 

 

Bez prethodne rasprave sa 12 glasova „ZA“ doneseno je Rješenje o osnivanju 

Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Kloštar 

Podravski i imenovanju predsjednika i članova. 

Rješenje se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 9. 

Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih 

priznanja Općine Kloštar Podravski 

 

Ivan Rođak: Predlaže uz općinskog načelnika Sinišu Pavlovića i predsjednika Općinskog 

vijeća Mirka Debeljaka za članove Odbora  Đuru Gregurića, Josipa Nađa i Ivana Tudića.  

 

Bez prethodne rasprave sa 12 glasova „ZA“ doneseno je Rješenje o imenovanju 

predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Kloštar Podravski. 

Rješenje se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 11. 

Donošenje Rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za 

proračun i financije Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski 

 

Đuro Gregurić: Budući da je on predložio da ovaj Odbor ima 5 članova, daje prijedlog za još 

dva člana i predlaže Branka Špiranca i Dražena Vučaka. 

 

Bez prethodne rasprave sa 12 glasova „ZA“ doneseno je Rješenje o dopuni Rješenja o 

izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije Općinskog vijeća Općine 

Kloštar Podravski. 

Rješenje se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 13. 

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na području 

Općine  Kloštar Podravski 

 

Siniša Pavlović: Vezano za izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu na području Općine 

Kloštar Podravski došlo je do sljedećeg, imamo velikih problema jedne populacije ljudi u 

Kloštru Podravskom koja se okuplja pije i stvara probleme i to ne ide u dobrom smjeru. 

Predložena je  izmjena da se doda jedan članak da se na svim javnim površinama zabrani 

konzumiranje alkoholnih pića i zadržavanje i zatjecanje osoba pod utjecajem alkohola, nadzor 

nad provedbom ovih odredbi provodit će policijski službenici. 

 

Bez prethodne rasprave sa 12 glasova „ZA“ donesena je Odluka o izmjenama i 

dopunama Odluke o komunalnom redu na području Općine Kloštar Podravski.  

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

OSTALO KAO NEPOTREBNO ISPUŠTENO. 

 

 

 

 

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  20,45 sati. 

 

 

 

 ZAPISNIČARKA:      PREDSJEDNIK: 

 

             Melita Lacković                 Mirko Debeljak 


