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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, 

održane 26. ožujka 2014. godine u općinskoj vijećnici 

u Kloštru Podravskom, Trg Svete Obitelji 2 

 

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

17. ožujka 2014. 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 – opravadano. 

Predsjednik konstatira da je sjednici prisutno 12 članova Općinskog vijeća Općine Kloštar 

Podravski od ukupno 13 članova, te sukladno tome ono može donositi pravovaljane odluke. 

 

 

b) Ostali: 

1. Siniša Pavlović – općinski načelnik, 

2. Melita Lacković – referent za administrativne poslove – zapisničarka.  

 

 

 

Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski usvojen je 

jednoglasno sa 12  glasova „ZA“ bez primjedaba. 
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Predsjednik je predložio sljedeći 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Donošenje Odluke o provedbi izbora za članove Vijeća mjesnog odbora na području Općine 

Kloštar Podravski. 

2. Donošenje Odluke o promjeni naziva ulice na području Općine Kloštar Podravski. 

3. Donošenje Zaključka o usvajanju Općinske razvojne strategije Općine Kloštar Podravski za 

razdoblje od 2013. do 2017. godine. 

4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na 

području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini. 

5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na 

području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini. 

6. Donošenje Zaključka o usjavanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini. 

7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

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

Općine Kloštar Podravski u 2013. godini. 

8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na 

području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini. 

9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina 

na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini. 

10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa na pdoručju Općine Kloštar Podravski u 2013. godini. 

11. Donošenje Zaključa o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar 

Podravski za 2013. godinu.  

12. Razmatranje izmjene postojeće javne rasvjete sa led rasvjetom na području Općine Kloštar 

Podravski. 

 

 

Dnevni red  usvojen je jednoglasno sa 12 glasova „ZA“. 

 

Točka 1. 

Donošenje Odluke o provedbi izbora za članove Vijeća mjesnog odbora na području Općine 

Kloštar Podravski 

 

Siniša Pavlović: Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora nećemo održati zajedno sa izborima 

za EU parlament jer nam Državno izborno povjerenstvo nalaže da mora biti posebna 

prostorija za glasovanje, druge osobe u biračkom odboru te druge osobe u općinskom 

izbornom povjerenstvu za provedbu izbora. Predlaže da se pričeka do prosinca kada budu i 

izbori za predsjednika RH. Predlaže da se donese zaključak da se izbori za članove Vijeća 

mjesnih odbora prolongiraju do prosinca 2014. godine, a predsjednici Mjesnih odbora da 

obavljaju svoju dužnost do dana raspisivanja izbora.  U međuvremenu će se donijeti Odluka o 

provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Kloštar Podravski, 

kada se ispita da li član Općinskog vijeća može obnašati i dužnost člana Vijeća mjesnog 
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odbora. Dopis smo poslali Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa i trenutno očekujemo 

njihov odgovor. 

Marijan Debeljak: Smatra da član Općinskog vijeća nije u sukobu interesa i da može biti član 

Vijeća mjesnog odbora, smatra da samo općinski načelnik i njegov zamjenik ne mogu biti 

članovi Vijeća mjesnog odbora.  

Siniša Pavlović: Od kad je stupio na dužnost općinskog načelnika  ima samo pohvale 

predsjednicima Mjesnih odbora i ističe da je dobra  suradnja sa njima. Neke Općine  ukidaju 

Mjesne odbore, smatra da je dobro da mi imamo Mjesne odbore, jer predsjednici mjesnih 

odbora njabolje poznaju problematiku u svom naselju i  potroše dosta svojega vremena na 

razne obaveze koje imaju u Mjesnom odboru. 

 

 Nakon rasprave jednoglasno sa 12 glasova „ZA“ donesen je 

 

Z A K L J U Č A K 

 

I. 

 

 Donošenje Odluke o provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području 

Općine Kloštar Podravski odgađa se za jednu od idućih sjednica Općinskog vijeća Općine 

Kloštar Podravski. 

 

II. 

 

 Dosadašnji predsjednici Mjesnih odbora sa područja Općine Kloštar Podravski 

obnašat će svoju dužnost do provođenja novih izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Kloštar Podravski koji će se održati do kraja 2014. godine. 

 

III. 

 

 Naknada za rad predsjednicima Mjesnih odbora sa područja Općine Kloštar Podravski 

predviđena je u Proračunu Općine Kloštar Podravski za 2014. godinu. 

 

 

 

Točka 2. 

Donošenje Odluke o promjeni naziva ulice na području Općine Kloštar Podravski 

 

Siniša Pavlović:  Od osnutka Udruge i od izgradnje fontane u centru naselja Kloštar 

Podravski, šest vodoskoka u fontani predstavljalo je 6 branitelja koji su poginuli u 

Domovinskom ratu. Inicijativa za promjenu naziva ulice je postojala od prije, također i druge 

općine su mijenjale nazive ulica i nazvali ih po poginulim braniteljima u Domvinskom ratu. U 

razgovoru sa predstavnicima iz Udruge Crne mambe i mišljenja Mjesnog odbora naselja 

Kozarevac koji je dao svoje mišljenje da se u naselju Kozarevac promijeni naziv  Suhopoljske 

ulice u Ulicu Dražena Horvata predložena je ova Odluka o promjeni naziva ulice u naselju 

Kozarevac. U navedenoj ulici ima najmanje kućanstava pa se i iz tog razloga predlagala 

promjena naziva navedene ulice. 
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Ivan Tudić: Obavio je razgovor i možda bi se mogao pojaviti problem što se tiče promjene 

dokumenata kod osoba slabijeg imovnog stanja, pa predlaže da Općina pomogne ljudima oko 

toga ukoliko bude potrebno. 

Siniša Pavlović: Ispitano je koja je procedura kod promjena naziva ulice. 

Melita Lacković: Ova Odluka kada bude objavljena u Službenom glasniku Koprivničko-

križevačke županije i stupi na snagu dostavit će se Uredu za katastar u Đurđevac nakon čega 

će oni svim domaćinstvima Suhopoljske ulice poslati obavijesti i rješenja da je naziv ulice 

promijenjen u Ulicu Držana Horvata. 

 

 Nakon rasprave jednoglasno sa 12 glasova „ZA“ donesena Odluka o promjeni naziva 

ulice na području Općine Kloštar Podravski. 

 Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

Točka 4. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na 

području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini 

 

Siniša Pavlović: Podnio je Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području 

Općine Kloštar Podravski u 2013. godini, Program je usklađen sa Proračunom Općine Kloštar 

Podravski za 2013. godinu. 

 

 Bez prethodne rasprave jednoglasno sa 12 glasova „ZA“ donesen je Zaključak o 

usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar 

Podravski u 2013. godini. 

 Zaključak i Izvješće prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

 

 

Točka 5. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na 

području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini 

 

Siniša Pavlović: Obrazložio je Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu  na 

području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini, Program je usklađen sa Proračunom 

Općine Kloštar Podravski za 2013. godinu. 

 

 Bez prethodne rasprave jednoglasno sa 12 glasova „ZA“ donesen je Zaključak o 

usvajanju Izvješća o izvšrenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar 

Podravski u 2013. godini. 

 Zaključak i Izvješće se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 
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Točka 6. 

Donošenje Zaključka o usjavanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini 

 

Siniša Pavlović: Obrazložio je Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini, Program je 

usklađen sa Proračunom Općine Kloštar Podravski za 2013. godinu. 

 

 Bez prethodne rasprave jednoglasno sa 12 glasova „ZA“ donesen je Zaključak o 

usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini. 

 Zaključak i Izvješće prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

 

 

Točka 7. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

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

Općine Kloštar Podravski u 2013. godini 

 

Siniša Pavlović: Obrazložio je Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne 

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

Općine Kloštar Podravski u 2013. godini, Program je usklađen sa Proračunom Općine Kloštar 

Podravski za 2013. godinu. 

 

 Bez prethodne rasprave jednoglasno sa 12 glasova „ZA“ donesen je Zaključak o 

usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne 

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

2013. godini. 

 Zaključak i Izvješće prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 8. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi 

na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini 

 

 

Siniša Pavlović: Obrazložio je Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na 

području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini, Plan je usklađen sa Proračunom Općine 

Kloštar Podravski za 2013. godinu. 

 

 



6 
 

 

Bez prethodne rasprave jednoglasno sa 12 glasova „ZA“ donesen je Zaključak o 

usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi  na području Općine 

Kloštar Podravski u 2013. godini. 

 Zaključak i Izvješće prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 9. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih  

građevina na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini 

 

Siniša Pavlović: Obrazložio je Izvješće o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih 

građevina na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini, Plan je usklađen sa 

Proračunom Općine Kloštar Podravski za 2013. godinu. 

 

Bez prethodne rasprave jednoglasno sa 12 glasova „ZA“ donesen je Zaključak o 

usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina  na području 

Općine Kloštar Podravski u 2013. godini. 

 Zaključak i Izvješće prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 10. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa na pdoručju Općine Kloštar Podravski u 2013. godini 

 

 

Siniša Pavlović: Obrazložio je Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini, Program je usklađen sa 

Proračunom Općine Kloštar Podravski za 2013. godinu. 

Dražen Vučak: Vezano za šumski doprinos već nam dulje vrijeme Hrvatske šume plaćaju 

30.000,00 kuna godišnje, predlaže da se ispita na temelju čega je formirana ta cijena to je pre 

malo i koliko hektara šumskog zemljišta ima na području Općine Kloštar Podravski. 

Siniša Pavlović: Pod ovom točkom dnevnog reda ovo nije tema, na jednoj od idućih sjednica 

trebalo bi raspraviti i o tome za 2014. godinu, a ovo je izvješće o izvršenju Programa  za 

2013. godinu. Do iduće sjednice Općinskog vijeća ispitat će na koji način ide isplata prema 

Općini od strane Hrvatskih šuma. 

Franjo Budrović: Treba Šumariju podsjetiti da i  drva koje prodaju ljudima isto pribroje tom 

iznosu.  

Marijan Debeljak: Renta na rudno blago se obračunava po m
3
 mase i nema tu drugo, bunimo 

se jer mislimo da je dosta toga izvoženo. Šumarija ima svoje rajone na kojima ruši drva.  

Antun Juhas: Šumski doprinos je već godinama  30.000,00 kuna.  

Dražen Vučak: U Općinskoj Strategiji stoji da na području općine ima 602 ha šumskog 

zemljišta kojim gospodare Hrvatske šume. 

Siniša Pavlović: Do iduće sjednice  ispitat će se i provjeriti kakvi su izračuni. 
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Ivan Čupen: Pretežno što se šuma ruši se u Bilogori vozi se po općinskim putevima, trgaju se 

naše ceste. 

Siniša Pavlović: Rasprava će se o tome napraviti na jednoj od idućih sjednica Općinskog 

vijeća, ima kontakte sa upraviteljem Šumarije Kloštar Podravski dano mu je do znanja da se 

uništavaju lokalne ceste, zabrane nam nisu cilj, cilj nam je da bankine budu uredne i da se 

ceste održavaju.  

Josip Nađ: Već par godina prati preko Prugovca iz pravca Bedenika i Šandrovca prema 

Varaždinu kamionima se prevaža drvo i  uništava se asfalt.  

Siniša Pavlović: Cesta od Budančevice koja prolazi kroz Prugovac   prema Šandrovcu je u 

nadležnosti Županijske uprave za ceste. 

 

 Nakon rasprave jednoglasno sa 12 glasova „ZA“ donesen je Zaključak o izvršenju 

Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 

2013. godini. 

Zaključak i Izvješće prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 11. 

Donošenje Zaključa o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine 

Kloštar Podravski za 2013. godinu 

 

Siniša Pavlović: Obrazložio je Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine 

Kloštar Podravski u 2013. godini. 

 

 

Bez prethodne rasprave jednoglasno sa 12 glasova „ZA“  donesen je Zaključak o 

usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Podravski za 

2013. godinu. 

Zaključak i Izvješće prilažu se ovom zapisniku i čine 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 19:05 sati. 

 

 

 ZAPISNIČARKA:      PREDSJEDNIK: 

 

             Melita Lacković                 Mirko Debeljak 


