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Z A P I S N I K 

sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, 

održane 12. prosinca 2014. godine u općinskoj vijećnici 

u Kloštru Podravskom, Trg Svete Obitelji 2 

 

 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/14-01/13, URBROJ: 2137/16-14-1 od 5. 

prosinca 2014. godine. 

 Sjednicu je otvorio predsjednik gosp. Mirko Debeljak u 17:00 sati i pozdravio 

prisutne. 

 Sjednici su bili prisutni: 

a) Članovi Općinskog vijeća: 

1. Mirko Debeljak 

2. Bernard Domović 

3. Franjo Budrović 

4. Ivan Čupen 

5. Marijan Debeljak 

6. Đuro Gregurić 

7. Antun Juhas 

8. Petar Kontrec 

9. Josip Nađ 

10. Ivan Rođak 

11. Branko Špiranec 

12. Ivan Tudić 

13. Dražen Vučak 

 

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

Dražen Vučak – opravdano. 

Predsjednik konstatira da je sjednici prisutno 11  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 – računovodstveni referent, 

4. Mirela Tudić – zapisničarka. 

 

 

 

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

 

1. Donošenje Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2015. godinu i Projekcije za 2016. i 2017. godinu. 

2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2015. godinu. 

3. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini. 

4. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini. 

5. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2015. 

godini. 

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

financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini. 

7. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar 

Podravski u 2015. godini. 

8. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 

2015. godini. 

9. Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito 

izgrađenih zgrada na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini. 

10. Donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i članova 

Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.  

11. Donošenje Odluke o provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Kloštar 

Podravski. 

12. Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kloštar Podravski u 2014. 

godini. 

13. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kloštar 

Podravski u 2015. godini. 

14. Razmatranje prijedloga za imenovanje člana upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac. 

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

području Policijske postaje Đurđevac za listopad 2014. godine. 

 

Iza točke 11. dodaje se točke 12. i 13. koje glasi: 

„Donošenje prijedloga Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Kloštar Podravski“ i  „Donošenje Odluke o subveniciji polaganja ispita za pesticide“. 

Točke 12., 13., 14. i 15 postaju točkama 14., 15., 16. i 17. 

Ovakav Dnevni red je usvojen sa 11 glasova „ZA“ – jednoglasno 

Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski usvojen je sa 11  glasova 

„ZA“ bez primjedaba. 

 

 

A K T U A L N I   S A T 

 

 Marijan Debeljak: Pitanje od strane mještana Prugovca u svezi puta  gdje je Stanislav  

preoral put, i pitanje oko puknutog štublja, molio bi da se vidi šta je s time 

Josip Nađ: Budem otišo ja pogledat ispred Mjesnog odbora Prugovac 
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Siniša Pavlović: Pozdravlja prisutne, što se tiće poljskog puta sve se rješava  preko 

mjesnih odbora, ako bude kakvih problema bude se riješilo. Napomenio bi da ne 

stavljamo još jednu točku u dnevni red nego da to riješimo na aktualnom satu, trebali 

bi donijeti jednu suglasnost te bi vas priupitao prijašnja iskustava. Županijske uprave 

za ceste nam je odobrila čištećnje agacije sastrane, na to bi trebali donijeti suglasnost, 

oni su dali da to odradi gosp. Horvat i komuniciral je, i treba tu suglasnot na koji način 

ne znam, predlažem da se donese suglasnost 

Marijan Debeljak: Županijska  cesta je to, niti jedan takvi put, nema šanse da je uža od 

8 metri, to ide dolje, ono kaj smeta ruši se, tak je bilo uvijek 

Siniša Pavlović: Predlažem da donesemo odluku, da se narednih par godina ne bude 

moralo čistiti ako se sada to odradi, plaća Županijska uprava za ceste 

Ivan Tudić: Trebalo bi i onaj dio kod Skeca da se riješi 

Siniša Pavlović:  to je u našoj ingerenciji 

Jednoglasno je donesen 

 Z A K L J U Č A K 

Donijeta je Odluka za čišćenje Županijskoj upravi za ceste. 

 

 Ivan Čupen: Pitanje natječaj za pročelnika, znam da je uzeta jedna osoba, nisam znal 

da može imati ekonomsku spremu, ali nema veze,  mi smo htjeli pravnika, i to je u 

redu. Znam da je donesena odluka i da je plaća za pročelnika oko  4.500,00  kuna mi 

dobrog pravnika s takvim radnim iskustvom za te novce nemremo dobiti. 

Siniša Pavlović: Proveden je natječaj, tri kandidata koja su se javila na natječaj su Ivan 

Skec,  Mario Koprolčec i  Tomislav Poznić. Mario Koprolčec nije zadovoljio uvjete 

natječaja zbog stručne spreme kao i Ivan Skec, dok je Tomislav Poznić jedini 

zadovoljio u traženim uvjetima iz natječaja. Tomislav Poznić zadovoljio je i u 

pisanom i usmenom testiranju, koje je provodio kao predsjednik Povjerenstva gosp. 

Mirko Debeljak. 

Marijan Debeljak: Oko 4.500,00 kuna je određeno ne znam točno jer koeficijent 

govori kolko treba biti plaća, a njegova nemre biti veća od načelnikove 

Ivan Čupen:  Htio bi da se na jednoj od sjednica također iznesu sve plaće da vidimo 

kolko nas košta naša općina 

Đuro Gregurić: Jel nema zapreke povjerenstva radi potvrda što se tiće Poznića? 

Siniša Pavlović: Nema, a i tu je sam predsjednik Općinskog vijeća koji je bio i 

predsjednik povjerenstva za provedbu natječaja 

Mirko Debeljak: Od 12. rujan donio je potvrdu tako da je ona važeća 

 

 Ivan Čupen: Zamolba Ivšića, ima preko 30 posto tijela u ranama, to je teška i 

neizlječiva bolest. 

Siniša Pavlović: Tema socijalne note, pomoć od nekih bolesti, zločudni rak, kao 

općina smo participirali s 5.000,00 kuna, trebali bi napraviti neku kategorizaciju, ako 

budemo davali po 5.000,00 kuna može nam se dogoditi da bude deset takvih bolesti i 

to je 50.000,00 kuna.  Smatram da to bude od 1.000,00 do 3.000,00 kuna. Bilo je dosta 

upita za ovu malu iz Kozarevca, neki ljudi su rekli da su uplatili na broj žiro računa, 

Općina nije uplatila zato jer imam informacije da njezin otac pije u Americanu do 
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jutarnjih sati, jer ima sredstva pa si kupuje alkohol, ti roditelji troše nenamjenski i to 

dijete nebudu imalo ništa od toga, te stoga Općina bude uplatila izravno na račun od 

bolnice, a ne njima na račun. 

Branko Špiranec: Razočaran s socijalnom službom, da li ste vi bili kod tih ljudi 

Đuro Gregurić: Nije svrha socijalnog vijeća obilaziti ljudi nego vidjeti i predložiti 

načelniku kome je pomoć najpotrebnija 

Branko Špiranec: Zato postojite, znam da ne znaš kaj je u Kozraevcu, šta u Prugovcu, 

za ovu godinu da se drugačije radi da se tu uključi mjesni odbor i socijalno vijeće 

Siniša Pavlović: Ne bumo išli od kuće do kuće, socijalno vijeće nisu zaposlenici 

institucije da bi posječivali pacijente, za to imamo gerontodom domoćicu. Socijalno 

vijeće odlučuje jel se bude dalo ili ne, trebamo razmišljati u skladu s mogućnostima 

proračuna, niko ne pita da nam budu uzeli za novinara, za Fonda, da godinu trebamo 

završiti u plusu, nebi se razitavao sredstvima, ali samo predlažem da to bude skromno, 

to je jedna jednokratna pomoć. 

Đuro Gregurić: Svrha socijalnog vijeća nije da tiješi ljudi, svrha je da dok dobijemo 

zamolbe da ih možemo riješiti, između ostaloga, bolesnih ljudi ima sve više, nažalost 

bilo je bolesnih vijećnika i morali smo im pomoći. 

 

 Ivan Tudić: Pitanje u svezi poklona 

Siniša Pavlović: Biti će za Božić, svaki predsjednik  mjesnog odbora će napraviti 

spisak jer  oni najbolje poznaju ljude u svom selu 

 

 Ivan Tudić: Pitanje u vezi rasvjete u Kozarevcu za Božić 

Siniša Pavlović: Dobili bute svi ako si napravite, mi jedino možemo na taj način 

pomoći, odnosno da kupimo tog matrijala a da si vi sami to napravimo, nije nikakvi 

problem, problem je naručiti gotove ukrase jer su gotovi  7 puta skuplji 

Ivan Čupen: Da donesemo odluku za tog Ivšića da mu se proba nekako pomoći 

Branko Špiranec:  Znam da Socijalno vijeće određuje kome dati, a visinu određuje 

načelnik no lijepo je i humano je da se obiđu ti ljudi 

Siniša Pavlović: Svi na isti način razmišljamo, neka odluka bude do 3.000,00 kuna, 

ako netko oboli do takve odluke nek se donosi 

Jednoglasno je donesena  

O D L U K A 

o jednokratnoj novčanoj pomoći 

 

Članak 1. 

Općina Kloštar Podravski odobrava  Luci Ivšiću iz Kloštra Podravskog, Petra 

Preradovića 12 jednokratnu novčanu pomoć u iznosu 3.000,00 kuna na ime teške 

bolesti supruga.  

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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Antun Juhas:  Pitanje fonda za povrat sredstva 

Siniša Pavlović: Riječ je od 2007. godine za smetlište Peski, bilo je više sredstava a za 

tih 75.000,00 kuna nisu priloženi računi, to su velika sredstva, moramo imati 

razumijevanja ako se tak nešta dogodi, to se svima može dogoditi, ne možemo znati da 

te znakove sve smo prešli, imamo i tekuće probleme, vremena nisu sjanja i smatram 

da smo puno napravili u 2014. godini a još više smatram da bumo u 2015. godini 

Branko Špiranec: Djeca za školu nisu dobili 

Ivana Grguljaš: obustava je radi tečaja za poljoprivredu odnosno za polaganje ispita za 

pesticide i radi šteta za poplave ali  dalje budu išli 

Ivan Čupen: nije imala vremena, kasnila je komunalna naknada, imate vi lufta niste ni 

svesni kolko 

Marijan Debeljak: Malo me se proziva, bez ikakvih laži i netočnih, bilo je pitanje 

90.000,00 kuna,  zbog lopovskog posla,  kakva je Fond za zaštitu okolišta, to je do 

direktora, više Općina je bilo tak kao i mi, dobili smo sredstva za sanaciju odlagališta, 

normalno da je sklopljen ugovor, još su bila dva aneksa, svi računi su poslani, 

međutim, za 2 -3 god posle je došo je s min. Dropulić u županiji di smo potpisivali 

nove ugovore, ugovori se brzinski potpisivaju, nisu se imali vremena čitati, i to su 

namjerno tak radili. Razliku bi trebali vratiti Fondu, nisam štel vratiti, išo sam i k 

ministru koji je obečal da bu to rešil. 

Siniša Pavlović: Dopis smo slali, da se to u nekih od sljedećih investitcija umanji, 

nedavno je došo dopis da se to vrati u roku 8 dana, to su velika sredstva koja nam fale, 

u okviru proračuna moramo to imati, kroz 2-3 mj budemo digli te prihode, svi budu 

digli. Trebamo krenuti prema fondovima, to nam je jedini cilj 

Ivan Čupen: Jel ima kakvih obaveza prema zoni koji nisu ispuni svoje obaveze 

Siniša Pavlović: Zorica Franković to vodi, Daleaste firma ide se u raskid ugovora, svi 

ostali ugovori su zaštičeni, to nije direktno se od Općine kupovalo, firma koja je 

sklopila s općinom ugovor ne postoji, bumo pričekli da pročelnik dođe, i onda idemo u 

vračanje tog zemljišta, a na jednoj od sjednica bumo raspisivali natječaja za prodaju 

zemljišta 

 

 

 

 

                                                                Točka 1. 

Donošenje Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2015. godinu 

i Projekcije za 2016. i 2017. godinu 

 

Ivana Grguljaš: Obrazložila je Proračun Općine Kloštar Podravski za 2015. Godinu i 

Projekcije za 2016. I 2017. Godinu. 

Siniša Pavlović: Bude se donijela Odluka o subvenciji polaganja ispita za pesticide, te se i ta 

stavka treba staviti u Proračun,  a iznosilo bude oko 80,00 kuna po osobi 

Franjo Budrović: Po svim naseljima da se to napravi i da sljedeća skupina bude u Kloštru 
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Ivan Tudić: Udruga žena Kozarevac ima 3.000,00 kuna, a ostale imaju 4.000,00 kuna, zašto je 

to tako, zar su one manje vrednije 

Siniša Pavlović: Ima još jedna nadopuna, izravnali smo sve udruge, tako da svi budu imali 

isto 

Ivan Tudić: Pitanje sporskih udruga, Prugovcu da se smanji ili Kozarevcu poveća 

Siniša Pavlović: Bude se rebalansom reguliralo, dići ćemo Kozarevcu za 7.000,00 kuna, ako 

ne bude mogućnosti bude se skidalo. 

 

  Sa 11 glasova „ZA“ donesen je Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2015. 

Godinu i Projekcije za 2016. I 2017. Godinu. Proračun se prilaže ovom zapisniku i čini 

njegov sastavni dio. 

 

 

 

                                                      Točka 2. 

Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna 

 Općine Kloštar Podravski za 2015. godinu 

 

Ivana Grguljaš: Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka 

Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2015. Godinu. Predviđena su sredstva proračunske 

zalihe u svoti 15.000,00 kuna za hitne, nepredviđene i druge namjene utvrđene Zakonom o 

proračunu. Sredstva proračunske zalihe raspoređuje  općinski načelnik za hitne i nepredviđene 

namjene, kada pojedinačno iznose do 5.000,00 kuna, a za namjene u većoj svoti odlučuje 

Općinsko vijeće. 

 

 

Bez prethodne rasprave sa  11   glasova „ZA“ donesena je Odluka o izvršavanju 

Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2015. Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov 

sastavni dio. 

 

 

                                                      Točka 3. 

Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području 

Općine Kloštar Podravski u 2015. godini 

 

Ivana Grguljaš: Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti i djelatnosti u 

športu od lokalnog značaja koje će se financirati iz Proračuna Općine Kloštar Podravski za 

2015. Godinu. Za financiranje aktivnosti po Programu javnih potreba u sportu predviđen je 

iznos u svoti 208.000,00 kuna. 

 

Bez prethodne rasprave sa 11 glasova „ZA“ donesen je Program javnih potreba u 

sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini. Program se prilaže ovom 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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                                                               Točka 4. 

Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području  

Općine Kloštar Podravski u 2015. godini. 

 

Ivana Grguljaš: Programom javnih potreba u kulturi utvrđuju se aktivnosti i djelatnosti koje će 

se financirati iz Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2015. godinu. 

Za financiranje aktivnosti po ovom Programu u Proračunu je predviđen iznos u svoti 

53.500,00 kuna. 

 

Bez prethodne rasprave sa 11 glasova „ZA“ donesen je Programa javnih potreba u 

kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini. Program se prilaže ovom 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

 

                                                   Točka 5.  

Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području  

Općine Kloštar Podravski u 2015. godini 

 

Ivana Grguljaš: Planom javnih potreba u socijalnoj skrbi utvrđuje se način ostvarivanja javnih 

potreba u socijalnoj skrbi i financijska sredstva za njihovo provođenje. 

Iznos predviđen za financiranje potreba po ovom Programu predviđen je u svoti 463.200,00 

kuna. 

 

Bez prethodne rasprave sa 11 glasova „ZA“ donesen Plan javnih potreba u socijalnoj 

skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini. Program se prilaže ovom 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

                                                   Točka 6. 

Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za  

komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na  

području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini 

 

 

Ivana Grguljaš: Ovim Programom utvrđuje se način korištenja sredstava komunalne naknade, 

a u svrhu održavanja infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se po Zakonu o 

komunalnom gospodarstvu financiraju iz komunalne naknade. Potrebna sredstva za 

realizaciju ovog Programa predviđena su u svoti 1.450.000,00 kuna. 

 

Bez prethodne raspravse sa 11 glasova „ZA“ donesen je Program održavanja 

komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade 

na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini. Program se prilaže ovom zapisniku i 

čini njegov sastavni dio. 
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                                                      Točka 7. 

Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini 

 

Ivana Grguljaš: Ovim Programom utvrđuje se gradnja objekata i uređaja komualne 

infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini. 

Po ovom Programu predviđen je iznos za financiranje djelatnosti u svoti 6.650.000,00 kuna. 

 

 Bez prethodne rasprave sa 11 glasova „ZA“  i 1 donesen  Program gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini. 

Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

                                                   Točka 8. 

Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na  

području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini. 

 

Ivana Grguljaš: Programom utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kloštar 

Podravski u 2015. godini određuje se sufinanciranje izgradnje objekata komunalne 

infrastrukture u iznosu 30.000,00 kuna. 

 

Bez prethodne rasprave sa 11 glasova „ZA“  donesen je Program utroška sredstava 

šumskog doprinosa na području Općine Kloštar Podraavski u 2015. godini. Program se 

prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

 

                                                             Točka 9. 

Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka  

ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na  

području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini 

 

Ivana Grguljaš: Programom o namjenskom korištenju sredstava iz postupka ozakonjenja 

nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini  određuje 

se namjensko korištenje sredstava za izradu prostornih planova kojima se popisuju uvjeti i 

kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za 

poboljašanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i neopremljenih naselja na području 

Općine Kloštar Podravski. 

 

 Bez prethodne rasprave sa 11 glasova „ZA“ donesen je Program o namjenskom 

korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađnenih zgrada na 
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području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini. Program se prilaže ovom zapisniku i čini 

njegov sastavni dio. 

 

 

                                                   Točka 10. 

Donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka 

i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski izabranih 

s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski  

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine 

 

Siniša Pavlović: Odlukom o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih 

stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski izabranih s liste grupe birača 

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

prosinca 2015. godine određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine 

Kloštar Podravski u 2015. godini. 

 

 

Bez prethodne rasprave sa 11 glasova „ZA“ donesena je Odluka o raspoređivanju 

redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine 

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

Kloštar Podravski za razdovlje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine. Odluka se prilaže 

ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

                                                                Točka 11. 

Donošenje Odluke o provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na  

području Općine Kloštar Podravski 

 

Siniša Pavlović: Odlukom o provedbi izbora članove Vijeća mjesnih odbora na području 

Općine Kloštar Podravski  uređuje se postupak izbora članova vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Kloštar Podravski.  Odluku je potrebno donijeti kako bi se prema njoj mogli 

raspisati izbori. 

 

Sa 11 glasova „ZA“ donesena je Odluka o provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih 

odbora na području Općine Kloštar Podravski. Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov 

sastavni dio. 

 

 

                                                            Točka 12. 

Donošenje prijedloga Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Kloštar Podravski 

 

Siniša Pavlović: Prijedlog Bistre je da se korekcija granica planiranog istražnog 

eksploatacijskog prostora mineralnih sirovina šljunka i pijeska u k.o. Budančevica 

(Krčevinke) s mogućnošću izgradnje separacije pijeska i šljunka, izgradnja pogona za izradu 
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betonskih proizvoda i izgradnje pogona za kavezni uzgoj riba ugradi u Prostorni plan uređenja 

Općine Kloštar Podravski. Također, moramo staviti i izgradnju doma za starije i nemoćne, 

ucrtavanje nerazvrstanih cesta na području Općine, usklađivanje sa Zakonom o prostornom 

uređenju i gradnji, te usklađivanje sa Zakonom o održivim gospodarenjem otpadom. Stoga su 

nam potrebne III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski. 

 

Sa 11 glasova ZA donesen je Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Kloštar Podravski.  

 

 

                                                            Točka 13. 

Donošenje Odluke o subvenciji za polaganje pesticide 

 

Siniša Pavlović:   Županija sufinancira sa 30%, Općina će sufinancirati 80,00 kuna po osobi 

tako da ljudima bude što jeftinije.  Predavanje bude u Kozarevcu, nakon toga bude termin u 

Kloštru  Podravskom u Sali. 

Ivan Tudić: Dalje bu za mehanizaciju 

Siniša Pavlović: Daje se za pesticide, za ostale nemamo sredstva, to tko hoće nek si sam plati, 

ova Odluka  isključivo se odnosi za pesticide. 

 

Sa 11 glasova ZA donesena je  

O D L U K A 

o subveniciji za polaganje pesticida 

 

Članak 1. 

Općina Kloštar Podravski subvencionirati će mještane Općine Kloštar Podravski u iznosu 

80,00 kuna po osobi za polaganje pesticida. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

                                                                 Točka 14. 

Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na  

području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini 

 

Mirela Tudić:  Prijedlog inspektora Državne uprave zaštite i spašavanja koji je ove godine bio 

u kontroli je da se Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kloštar 

Podravski donosi u godini za koju se odnosi. 
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      Sa 11 glasova „ZA“ usvojena je Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na 

području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini. Analiza stanja se prilaže ovom zapisniku i 

čini njegov sastavni dio. 

 

                                                           Točka 15. 

Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Kloštar Podravski u 2015. godini 

 

Mirela Tudić: Uz Proračun Općine Kloštar Podravski za 2015. godinu donose se i Smjernice 

za organizaciju i sustav zaštite i spašavanja na području Općine Kloštar Podravski u 2015. 

godini. Smjernice se odnose na civilnu zaštitu, vatrogastvo, skloništa, udruge građana od 

značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u o 

okviru redovne djelatnosti, te izvod iz Proračuna o visini osiguranih sredstava za organizaciju 

i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2015. godini. 

 

Sa 11 glasova „ZA“ donesene su Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 

spašavanja na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini. Smjernice se prilažu ovom 

zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

 

 

                                                          Točka 16. 

Razmatranje prijedloga za imenovanje člana upravnog vijeća 

Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac 

 

Siniša Pavlović: Od Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac dobili smo prijedlog da imenujemo 

člana upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac kao i da ima damo suglasnost na 

Izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac 

Marijan Debeljak: Moj prijedlog je da se imenuje netko od nas, tj. netko iz naše Općine 

Siniša Pavlović:  Slažem se, moj prijedlog da se imenuje Renata Imbrišić iz Kozarevca 

 

 

Sa 11 glasova „ZA“ donesene su 

 

O D L U K U 

o imenovanju člana u Upravno vijeće  

Javne vatrogasne postrojbe 

 

Članak 1.  

 

Općina Kloštar Podravski imenuje Renatu Imbrišić iz Kozarevca, Petra Preradovića 60 u 

Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe na godinu dana za 2015. godinu. 
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Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

S U G L A S N O S T 

 

Općina Kloštar Podravski daje Javnoj vatrogasnoj postrojbi Đurđevac suglasnost na 

prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac. 

 

                                                        Točka 17. 

Razmatranje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i 

 druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac 

 za listopad 2014. godine 

 

 

Siniša Pavlović: Otakako je video nadzor postavljen u Općini  rješavaju se brojni  problemi, i 

sve manje ima bilo kakve problematike. Sigurnost ubuduće bude još bolja jer će se napravi 

kružni tok. 

 

 

Sa 11 glasova „ZA“ donesen je  

 

Z A K L J U Č A K 

 Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski razmotrilo je Izvješće o stanju 

kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području Policijske 

postaje Đurđevac za mjesec listopad 2014. godine i na ista nije bilo primjedbi 

 

 

              

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 18:45 sati. 

 

 

 

 ZAPISNIČARKA:      PREDSJEDNIK: 

 

              Mirela Tudić                    Mirko Debeljak 


