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Z A P I S N I K 

sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, 

održane 11. prosinca 2015. godine u općinskoj vijećnici 

u Kloštru Podravskom, Trg Svete Obitelji 2 

 

 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/15-01/07, URBROJ: 2137/16-15-1 od 1. 

prosinca 2015. 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. Ivan Čupen 

3. Marijan Debeljak 

4. Bernard Domović 

5. Franjo Budrović 

6. Đuro Gregurić 

7. Antun Juhas 

8. Petar Kontrec 

9. Josip Nađ 

10. Ivan Rođak 

11. Branko Špiranec 

12. Ivan Tudić 

13. Dražen Vučak 

 

Predsjednik konstatira da je sjednici prisutno 13  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 - knjigovođa, 

4. Mirela Tudić Rengel – zapisničarka. 

 

 

 

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

 

  1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2015. godinu i  

      Projekcija za 2016. i 2017. godinu. 

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

      Općine Kloštar Podravski u 2015. 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 2015. godini. 

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

      infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini. 

5.  Donošenje Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar       

Podravski u 2015. godini. 

6.  Donošenje Odluke o visini naknade za osnivanje služnosti na javnim površinama kojima upravlja i      

nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Podravski. 

7. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za prevenciju Općine Kloštar 

Podravski. 

8. Donošenje Odluke o postavljanju video nadzora u naseljima Budančevica, Kozarevac i Prugovac. 

9. Donošenje Zaključka o usvajanju Akcijskog plana održivog energetskog razvoja Općine Kloštar 

Podravski. 

10. Razmatranje Odluke o utvrđivanju cijena usluga na grobljima na području Općine Kloštar Podravski. 

11. Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji Općine Kloštar Podravski za 2014.  godinu. 

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

području Policijske postaje Đurđevac za mjesece lipanj, srpanj i kolovoz 2015.  godine. 

 

 

Sa dnevnog reda maknuta je točka 6. Donošenje Odluke o visini naknade za osnivanje 

služnosti na javnim površinama kojima upravlja i   nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar 

Podravski  te je takav dnevni red usvojen jednoglasno sa 13 glasova „ZA“. 

Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski usvojen je jednoglasno 

sa 13  glasova „ZA“. 

 

 

Siniša Pavlović: Pozdravlja sve prisutne, predlažem da se na početku dogovorimo oko termina 

održavanja radne i svečane sjednice, prijedlog je da budu u petak, radna u 17:00 sati a  

svečana 18:00 sati. Gosp. Špiranec je na zadnjem vijeću postavio pitanje za deratizaciju, 

obavještavam Vas da je izvršena u cijelosti, ako ima potreba da još nekome treba obaviti neka 

se slobodno obratiti to će se dodatno obaviti odnosno omogućiti provođenje deratizacije. Što 

se tiče ugostiteljskog objekta American, Špoljarić se je popravio i više nema primjedbi od 

strane susjeda radi buke. Nikome ne dajemo produljenje radnog vremena. Što se tiče ulice 

Matije Gupca u kojoj prolaze kamioni  obavljen je razgovor te Vas moram izvijestiti da ništa 

ne možemo napraviti što se tiče toga, jer je cesta županijskog karaktera odnosno u nadležnosti 
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Županijske uprave za ceste. Što se tiče kružnog toka, natječaj je proveden ugovor je sklopljen 

radovi bi trebali biti po potpisu ugovora u roku 3 mjeseca, vjerujemo da će  radovi na proljeće 

krenuti.  

Molim  bih da Općinsko vijeće odredi jednog vjećnika koji će biti u nadzornom odboru u 

tvrtki Draft d.o.o. 

Branko Špiranec: Moj prijedlog je da bude predsjednik Općinskog vijeća. 

Dražen Vučak: Predlažem Đuru pošto Mirko već je u jednom od nadzornih odbora. 

Mirko Debeljak: Odričem se u korist Đure. 

Sa 12 glasova „ZA“ i  1 glas „SUZDRŽAN“ donesen je 

 

Z A K L J U Č A K 

 

I. 

Đuro Gregurić iz Kloštra Podravskog, Kralja Tomislava 15 imenuje se ispred Općine 

Kloštar Podravski u nadzorni odbor tvrtke DRAFT d.o.o. 

 

 

Siniša Pavlović: Ostali smo bez kioska u centru naselja, predlažem Općinskom vijeću Općine 

Kloštar Podravski da napravimo dva zasebna drvena objekta do 16 m2 koja bismo mogli 

iznajmiti.  

Ivan Čupen: Ako ima zainteresiranih osoba da neka sami naprave objekt. 

Siniša Pavlović: Općina ništa ne gubi jer bi si kroz najam povratila novac. 

Đuro Gregurić: Bolje da općina napravi radi kako se ne bi narušio izgled centra. 

  Sa 12 glasova „ZA“ i 1 glas „PROTIV“ donesen je 

 

Z A K L J U Č A K 

I. 

Općina Kloštar Podravski u centru naselja Kloštar Podravski napraviti će dva zasebna 

drvena objekta do 16 m2. 

 

Siniša Pavlović: Izvijestio bih Vas  da radovi na dječjem vrtiću u Oderjanu teku jednim 

dobrim intenzitetom. Do kraja godine pravdati ćemo sredstva prema Ministarstvu regionalnog 

razvoja i fondova Eu sukladno sklopljenom ugovoru, sredstva koja Općina sama financira se 

pravdaju do kraja trećeg mjeseca. Vezano za projekte, dobili smo stroj MUVO od Rasca koje 

nam sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Također odobren nam je 

projekt za nabavu kante za odlaganje otpada, 500 kanti nam je dopeljano još čekamo 500 koje 

su na centralnom skladištu firme STP. Kante će dijeliti onima koji su platili komunalnu 

naknadu. 

Franjo Budrović: Moj prijedlog je da dečki iz komunalnog razvoze kante po svim 

domačinstvima na području Općine Kloštar Podravski kombijem. 

Siniša Pavlović: Slažem se s prijedlogom, naši dečki će na taj način voziti kante po 

domaćinstvima i to onima koji su platili komunalnu naknadu. 

Branko Špiranec: Vozi li se još uvijek smeće iz drugih općina, da li to tko pazi na to?  
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Siniša Pavlović: Nemam tu informaciju, ali možemo provjeriti idući petak, tokom iduće 

godine se bude zatvorilo smeće, idemo u izradu reciklažnih dvorišta jer će to diktirati cijenu 

odvoza. 

Petar Kontrec: Molio bih informaciju da li je gosp. Đuri Staniću isplaćena sredstva za struju? 

Siniša Pavlović: Koliko ja znam mislim da nije, ne znam pojedinačno za svakoga.  

 Znate da na području Općine Kloštar Podravski imamo gerontodomaćicu koja pomaže 

starijim i nemoćnim pomaže u kući. Predlažem da idemo u osnivanje udruge na nivou Općine, 

odnosno da Općina zaposli još dvije žene koje bi obavljale taj posao. Na našem području 

imamo puno starijih i nemoćnih i smatram da se jedna osoba ne može brinuti o svima njima. 

Primjer je Općina Virje koja je osnovala takvu udrugu. 

Đuro Gregurić: Socijalno vijeće ne funkcionira baš najbolje, novce dajemo uglavnom 

romskog populaciji, a osobe koje trebaju pomoć ne dobivaju, jer u većini slučaja nije im 

potrebna novčana pomoć već u obliku gerontodomaćice. 

 

 

 

Točka 1. 

Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2015. godinu i 

Projekcija za 2016. i 2017. godinu 

 

Ivana Grguljaš: Obrazložila je Izmjene i dopune Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2015. 

godinu i Projekcije za 2016. i 2017. godinu. 

 

 Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesene su Izmjene i dopune Proračuna Općine 

Kloštar Podravski za 2015. godinu i Projekcija za 2016. i 2017. godinu. 

Izmjene i dopune Proračuna se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

 

 

                                                          Točka 2. 

Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području 

Općine Kloštar Podravski u 2015. godini 

 

Ivana Grguljaš: U Programu javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 

2015. godini u točka III. Brojka 208.000,00 kuna zamjenjuje se 190.001,13 kuna. Također 

mijenja se i točka IV. NK Bušpan povećavaju se sredstva te Moto klubu KARAS TEAM, dok 

se  ŽRK MLADOST, TAIPAN i Maloj sportskoj školi ne dodjeljuju sredstva. 

 

Jednoglasno  sa  13   glasova „ZA“ donesen je Program o izmjenama Programa 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 3. 

Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine 

Kloštar Podravski u 2015. godini 

 

Ivana Grguljaš: u Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje 

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

mijenja se točka II. u kojoj se za održavanje čistoće povećava iznos, kao i za održavanje groblja 

dok se ostale stavke točke II. smanjuju. Mijenja se i točka V. Programa odnosno iznos potrebnih 

sredstava za realizaciju navedenog Programa sa 240.000,00 kuna povećava se na 260.000,00 

kuna. 

 

 

Jednoglasno sa 13 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 2015. 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 2015. godini 

 

 

Ivana Grguljaš: U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Kloštar Podravski u 2015. godini mijenja se točka III. odnosno pojedine stavke se 

smanjuju. Također, u točki IV. Programa iznos 5.400,000,00 kuna se zamjenjuje iznosom od 

850.000,00 kuna, a iznos 1.250.000,00 zamjenjuje se brojkom 0,00. Sveukupni iznos od 

6.650.000,00 kuna se zamjenjuje brojkom 850.000,00 kuna. 

 

 

Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesen je Program o izmjenama Programa 

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 5. 

Donošenje Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 

Kloštar  Podravski u 2015. godini 

 

 

Ivana Grguljaš: U Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar  

Podravski u 2015. godini u točki III. smanjenje su stavke bespovratna pomoć studentima, 

jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim osobama, podmirenje dijela troškova 
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boravka djece u jaslicama i dječjem vrtiću, naknade građanima i kućanstvima u naravi – 

ogrjev, dok je pomoć za novorođeno dijete povećana stavka. 

 

Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesen je Plan o izmjenama Plana 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 Odluke o visini naknade za osnivanje služnosti na javnim površinama 

kojima upravlja i  nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Podravski 

 

 

Siniša Pavlović: Predlažem da ovu Odluku donesemo za idućem vijeće, ne možemo donijeti 

još tu odluku jer nemamo još svu potrebnu dokumentaciju, dok nam odvjetnik koji radi za nas 

na tome napravi kompletno sve onda ćemo i donijeti Odluku. Radi se oko 180 do 800 tisuća 

kuna nekakve odštete. S odvjetnikom iz Vinkovca je sklopljen ugovor, 25% ide njemu, ali on 

se obavezuje sve napraviti u ime Općine pa čak i plaćati troškove geodete.  

Predlažem da se Odluka prebaci za neku od idućih sjednica Općinskog vijeća. 

 

Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesen je  

 

Z A K L J U Č A K 

                           I. 

Odluke o visini naknade za osnivanje služnosti na javnim površinama kojima upravlja 

i  nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Podravski staviti će se na dnevni red na jednoj od 

idućih sjednica Općinskog vijeća, odnosno kada odvjetnik s kojima Općina Kloštar Podravski 

ima sklopljen ugovor dostavi prateću dokumentaciju za donošenje spomenute Odluke. 

 

 

 

Točka 7. 

Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova 

Vijeća za prevenciju Općine Kloštar Podravski 

 

 

Siniša Pavlović: Predlažem da se sadašnji članovi mjesnih odbora nadodaju te da dosadašnji 

predsjednici mjesnih odbora i dalje ostanu članovima Vijeća za prevenciju Općine Kloštar 

Podravski. 

 

 

Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ doneseno je  Rješenje o razrješenju i 

imenovanju članova Vijeća za prevenciju Općine Kloštar Podravski. 

Rješenje se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

Točka 8. 
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Donošenje Odluke o postavljanju video nadzora u naseljima 

 Budančevica, Kozarevac i Prugovac 

 

Siniša Pavlović:  Imamo dobru praksu vezano za taj video nadzor jer su se znatno smanjili 

neriješeni predmeti. Na održanoj sjednici Vijeća za prevenciju prijedlog je bilo da Općinsko 

vijeće Općine donese Odluku o postavljanju video nadzora. 

Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesena je  Odluke o postavljanju video 

nadzora u naseljima Budančevica, Kozarevac i Prugovac. 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 9. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Akcijskog plana održivog 

energetskog razvoja Općine Kloštar Podravski 

 

Siniša Pavlović: Projekt Akcijskog plana održivog energetskog razvoja Općine Kloštar 

Podravski nam je odobren, on  nam je potreban za donošenje prijava za natječaj, te stoga ga je 

potrebno usvojiti. 

 

Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesena je  Zaključak o usvajanju Akcijskog plana 

održivog energetskog razvoja Općine Kloštar Podravski 

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

                Točka 10. 

Razmatranje Odluke o utvrđivanju cijena usluga na grobljima 

na području Općine Kloštar Podravski 

 

Siniša Pavlović: Predlažem da se povjerenstvo sastane i da se donošenje ove točke odgodi. 

 

  Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donošenje Odluke se odgađa do iduće sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

 

                                                    Točka 11. 

 Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji 

Općine Kloštar Podravski za 2014.  godinu 

 

  Siniša Pavlović: Imamo dosta za ispraviti, nedostataka ima, revizije su obavljene i na 

području drugih općina koje također imaju razne nedostatke, Na spomenuto izvješće revizije 

dali smo svoje očitovanje te je sada potrebno donijeti Zaključak o usvajanju Izvješća o 

obavljenoj reviziji Općine Kloštar Podravski za 2014. godinu. 

 Marijan Debeljak: Uvijek je bilo primjedbi, to im je posao, neke su bile malo zaštićene općine 

dok neke nisu. 

Đuro Gregurić: Postoje institucije koje mogu napraviti popis imovine. 
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Siniša Pavlović: Razgovarao smo s više načelnika, ono što možemo odraditi budemo sami, 

ono što ne možemo uključiti ćemo nekoga za izradu same procjene, vrijednosti zemljišta i sl. 

jer ne raspolažemo s takvim podacima. 

 

         Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesen je  Zaključak o usvajanju Izvješća o 

obavljenoj reviziji Općine Kloštar Podravski za 2014.  godinu 

                    Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

 

                                                   Točka 12. 

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

problematike na   području Policijske postaje Đurđevac za mjesece 

lipanj, srpanj i kolovoz 2015.  godine 

 

 

       Jednoglasno sa 13 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 mjesece lipanj, srpanj i kolovoz 2015. godine i na isti nije bilo primjedbi. 

 

 

 

Što se tiče zamolbe gđe Kate Ivković potrebno je poslati dopis gdje će biti navedeno 

da je cijena grobne naknade regulirana sukladno donesenoj Odluci.  

Zamolba gđe Dijane Žilić, potrebno poslati dopis da su općinski stanovi namijenjeni 

isključivo za najam doktorima koji će raditi u Kloštru Podravskom. 

 

 

 

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 19:30 sati. 

 

 

 

 ZAPISNIČARKA:      PREDSJEDNIK: 

 

          Mirela Tudić Rengel                  Mirko Debeljak 

 


