
1 
 

 

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. 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 

 

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 Rengel – zapisničarka. 

 

 

 

Predsjednik je predložio je sljedeći 

 

 

 

 

D N E V N I   R E D 
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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. 

 

 

                                                                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 
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Franjo Budrović: Po svim naseljima da se to napravi i da sljedeća skupina bude u Kloštru 

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 

 

Siniša Pavlović: 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 

 

Siniša Pavlović: 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. 

 

Siniša Pavlović: 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 

 

Siniša Pavlović: 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 

 

 

Siniša Pavlović: 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 

 

Siniša Pavlović: 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. 

 

Siniša Pavlović: 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 

 

Siniša Pavlović: 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. Prijedlog Odluke se prilaže ovom zapisniku i čini 

njegov sastavni dio 

 

 

OSTALO KAO NEPOTREBNO ISPUŠTENO 

 

 

 ZAPISNIČARKA:      PREDSJEDNIK: 

 

           Mirela Tudić Rengel                   Mirko Debeljak 


