
                                                     I Z V O D   I Z  Z A P I S N I KA 

sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, 

održane 29. prosinca 2017. godine  u Općinskoj vijećnici 

u Kloštru Podravskom, Trg Svete Obitelji 2 

 

 

 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/16, URBROJ: 2137/16-17-1 od 22. 

prosinca 2017. godine. 

 Sjednicu je otvorio predsjednik gosp. Antun Karas u 10.00 sati i pozdravio prisutne. 

 Sjednici su bili prisutni: 

a) Članovi Općinskog vijeća: 

 

1. Antun Karas 

2. Marijan Belec 

3. Ivana Pavunić 

4. Lidija Gatalica 

5. Antonija Haleuš 

6. Franjo Karas 

7. Marijana Lovrenčec 

8. Mirko Šandrovčan 

      9. Tomislav Furdić 

10. Marija Šimunko 

11. Mirko Debeljak 

12. Slavko Špoljarić 

      13. Dražen Vučak 

 

 

  Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je sjednici prisutno svih 13 članova Općinskog vijeća 

Općine Kloštar Podravski te sukladno tome, ono može donositi pravovaljane odluke. 

 

 

b)        Ostali: 

1. Siniša Pavlović – općinski načelnik, 

2. Ivan Čupen – zamjenik općinskog načelnika, 

3. Nataša Martinčević, Pročelnik JUO Općine Kloštar Podravski, 

4. Ivana Grguljaš – referentica za računovodstvo, 

5. Dubravka Domović - referentica za administrativne poslove, zapisničarka. 

 

Predsjednik je predložio  sljedeći Dnevni red i nadopunu Dnevnog reda. 

 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Donošenje  izmjene Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2017. godinu i Projekcija za 

2018. i 2019. godinu. 

2. Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 

Kloštar Podravski u 2017. godini. 

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

infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini. 

4. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području 

Općine Kloštar Podravski u 2017. godini. 

5. Donošenje Programa o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 



Općine Kloštar Podravski u 2017. godini. 

6. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 

Kloštar Podravski u 2017. godini. 

7. Donošenje Programa o izmjeni Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kloštar 

Podravski u 2017. godini. 

8. Donošenje Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 

2020. godinu. 

9. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2018. godinu. 

10. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2018. 

godini. 

11. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2018. 

godini. 

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

2018. godini. 

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

financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2018. godini. 

14. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Kloštar Podravski u 2018. godini. 

15. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kloštar 

Podravski u 2018. godini. 

16. Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja 

nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kloštar Podravski u 2018. godini. 

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

Podravski u 2018. godini. 

18. Donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka  

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

2018. godine. 

19. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete. 

20. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područni ured 

Koprivnica o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Koprivničko-križevačke županije 

21. Donošenje Rješenja o određivanju  predstavnika Općine Kloštar Podravski u Povjerenstvo 

o dodjeli zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Kloštar Podravski. 

22.  Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog 

načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski 

 

 

 

AKTUALNI SAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Točka 1. 



 Donošenje izmjene Proračuna Općine Kloštar Podravski  

za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu 

 

Siniša Pavlović: Zbog dugačkog dnevnog reda predlažem da se ne čita svaka točka posebno. Dobili 

ste materijale, vjerujem da ste ih proučili te zbog toga predlažem da točke od rednog broja 1. do 8. 

riješimo u paketu budući su vezane.  

Vijećnici prihvaćaju prijedlog te se kreće sa objašnjenjem Točke 1. 

 

Ivana Grguljaš:Ja ću vam prezentirati Izmjene i dopune  proračuna Općine Kloštar Podravski za 

2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.  

 

 

                                                               PLAN PROR.       POVEĆANJE/      

NOVI PLAN 

                                                                     2017.                

SMANJENJE        ZA 2017. 

 

Prihodi poslovanja                                  18.779.152,00       -13.369.652,00     

5.409.500,00 

Prihodi od prodaje nef. im.                          130.000,00           -116.000,00           

14.000,00 

Rashodi poslovanja                                   3.548.000,00           -186.525,00      

3.361.475,00 

Rashodi za  nef. im.                                15.052.152,00       -14.311.152,00     

1.321.025,00 

 

 

Primici od fin. im. i zad.                                 21.000,00           699.000,00           

720.000,00 

Izdaci za fin. im.  

i otplatu zajmova                                           300.000,00          -130.000,00          

170.000,00 

 

 

 

Bez rasprave sa 13 glasova „ZA“ donosi se izmjena Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2017. 

godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu. 

 Izmjena se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

 

Točka 2. 

Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi  

na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

 
 

Bez prethodne rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesen je Plan o izmjeni Plana javnih potreba u 

socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini. 

 Plan se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 



Točka 3. 

Donošenje Programa o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  

infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 
 

Bez prethodne rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesen je Program o izmjeni Programa 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 4.  

Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju  

na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

 

Bez prethodne rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesen je Program o izmjeni Programa javnih potreba 

u predškolskom odgoju  na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini. 

 Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 5.  

Donošenje Programa o izmjeni Programa održavanja  

komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

 

Bez prethodne rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesen je Program o izmjeni Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini. 

 Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

Točka 6.  

Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi  

na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

 

Bez prethodne rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesen je Plan o izmjeni Plana javnih potreba u 

kulturi  na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini. 

 Plan se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 7.  

Donošenje Programa o izmjeni Programa potpora poljoprivredi  

na području Općine Kloštar Podravski u 2017.godini 

 

 

Bez prethodne rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesen je Programa o izmjeni Programa potpora 

poljoprivredi na području Općine Kloštar Podravski u 2017.godini 

 Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 8.  

Donošenje Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2018. godinu  

i Projekcije za 2019. i 2020. godinu 

 

Siniša Pavlović: Kao što vidite prijedlog Proračuna za 2018. godinu je  ambiciozno napravljen, ali 

sve navedeno je ostvarivo i provedivo. Porez od poreza na dohodak će sjesti, intenzivno se radi na 

povećanju rudne rente, izvorni prihodi će biti veći. Uz sve spomenuto ide tu i projekt školske 

sportske dvorane. Imamo otvorenih stavaka, jer se radi projektna dokumentacija: nešto je gotovo, 

nešto je u izradi. Moramo biti spremni na prijave na natječaje zbog kandidature na fondove 

Europske unije. 

 



Jednoglasno, sa 13 glasova "ZA", prihvaćen je Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2018. 

godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu.  

Proračun se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 9. 

Donošenje Odluke o izvršavanju  

Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2018. godinu 

 

Nataša Martinčević: Sukladno Zakonu o proračunu vidljivo je da se proračun sastoji od općeg i 

posebnog dijela. Upravo tako su uređena  sredstva zalihe,  koja se koriste u hitnim slučajevima,  a 

općinski načelnik ima ovlast da odlučuje o tome.  

 

Jednoglasno  sa  13 glasova „ZA“ donosi se Odluka  o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar 

Podravski za 2018. godinu. 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 10.  

Donošenje Programa javnih potreba u sportu  

na području Općine Kloštar Podravski u 2018. godini 

 

Siniša Pavlović: Na redu je donošenje programa koji se financiraju iz proračuna Općine Kloštar 

Podravski. Dobili ste materijale, idemo sa prijedlogom povišenja, ako ćemo imati više sredstava bit 

će više na raspolaganju za udruge, društva i klubove. Hvala svima na njihovom volontiranju. Zato 

ćemo prema mogućnostima povećavati. 

 

 Sa 13 glasova „ZA“ donesen je Program javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar 

Podravski u 2018. godini. 

 Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 11.  

Donošenje Programa javnih potreba u kulturi  

na području Općine Kloštar Podravski u 2018. godini. 

 

 

 Bez prethodne rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesen je Program javnih potreba u kulturi na 

području Općine Kloštar Podravski u 2018. godini. 

 Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 12. 

Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi  

na području Općine Kloštar Podravski u 2018. godini 

 

 

 Sa 13 glasova „ZA“ donesen je Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 

Općine Kloštar Podravski u 2018. godini. 

 Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 

 

Točka 13.  

Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti 

koje se financiraju iz komunalne naknade  



na području Općine Kloštar Podravski u 2018. godini 

 

     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 2018. 

godini 

 Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 14.  

 Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

na području Općine Kloštar Podravski u 2018. godini 

 

 

 Sa 13 glasova „ZA“ donesen je Program gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2018. godini  

 Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 15.  

 Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa  

na području Općine Kloštar Podravski u 2018. godini   

 

Bez prethodne rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesen je Program o izmjeni Programa održavanja 

komunalne infrastrukture  na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini. 

 Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 16.  

Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade  

iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području  

Općine Kloštar Podravski u 2018. godini 

 

Bez rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesen je Program o namjenskom korištenju sredstava naknade 

iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kloštar Podravski u 

2018. godini. 

 Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 17. 

Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju  

na području Općine Kloštar Podravski u 2018. godini 

 

 Bez prethodne rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesen je Program javnih potreba u 

predškolskom odgoju na području Općine Kloštar Podravski u 2018. godini. 

 Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 18. 

Donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava  

za rad političkih stranaka  u Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski  

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine 

 

 

 Sa 13 glasova „ZA“ donesena je Odluka o  raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za 

rad političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. siječnja do 

31. prosinca 2018. godine 

 Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 



 

Točka 19. 

Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete  
 

 

Nataša Martinčević: Željela bih vam predložiti, ako se slažete da se donese trajna Odluka o 

ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete. Nema potrebe donositi je svake godine 

ako je  iznos isti. Ako će se iznos mijenjati, tada možemo donijeti izmjenu spomenute odluke.  
 

Bez rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesena je Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za 

novorođeno dijete. 

 Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 20. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju,  

Područni ured Koprivnica o obavljenoj reviziji učinkovitosti  

gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske  

na području Koprivničko-križevačke županije 

 

Nataša Martinčević: Izvršena je revizija koja je povezana sa gospodarenjem poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Koprivničko-križevačke županije. Mi, 

jedinica lokalne samouprave nemamo zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske. To znači da nismo ostvarili prihode. Isto tako nismo podnijeli ni izvješće. Međutim, 

godišnje izvješće se mora dostaviti bez obzira na prihod, a naše će iznositi  0 (nula) kuna.  

 

Jednoglasno, sa 13 glasova „ZA“ donesen je Zaključak o usvajanju Izvješća Državnog ureda za 

reviziju, Područni ured Koprivnica o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Koprivničko-križevačke županiji. 

 

 Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 21.  

Donošenje Rješenja o određivanju  predstavnika Općine Kloštar Podravski  

u Povjerenstvo o dodjeli zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Kloštar Podravski 
 

 

Nataša Martinčević: Ova točka nadovezuje se na prethodnu, dužni smo odrediti jednog predstavnika 

koji će biti u Povjerenstvu o dodjeli zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Kloštar Podravski. Stoga predlažem da odredimo Ivana Čupena kao 

predstavnika naše općine.  

 

Prijedlog je dan na glasovanje. 

 

Jednoglasno, sa 13 glasova „ZA“ doneseno je Rješenje  o određivanju  predstavnika Općine 

Kloštar Podravski u Povjerenstvo o dodjeli zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Podravski. 

 

  Zaključak  se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

Točka 22. 

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog 

načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski 



 

Antun Karas: Iz povećanog obima poslova  u Općini Kloštar Podravski, vidljivo je kako i načelnik  

ima sve više obveza. To znači da su i troškovi njegovih aktivnosti veći. Moramo priznati da tu ima i 

puno prekovremenog rada.  Stoga predlažem da se načelniku poveća koeficijent za obračun plaće 

na 3.65, a zamjeniku na 3.07. 

 

Jednoglasno, sa 13 glasova „ZA“ donesena je Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim 

materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kloštar 

Podravski.  

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

                                 OSTALO KAO NEPOTREBNO ISPUŠTENO 

 

 

 

 

 

ZAPISNIČARKA:                                                        PREDSJEDNIK: 

 

           Dubravka Domović                                                         Antun 

Karas 

 

 

 

 


