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

sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, 

održane 15. rujna 2017. godine  u Općinskoj vijećnici 

u Kloštru Podravskom, Trg Svete Obitelji 2 

 

 

 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/11, URBROJ: 2137/16-17-1 od 11. 

rujna 2017. godine. 

 Sjednicu je otvorio predsjednik gosp. Antun Karas u 16.00 sati i pozdravio prisutne. 

 Sjednici su bili prisutni: 

a) Članovi Općinskog vijeća: 

 

1. Antun Karas 

2. Marijan Belec 

3. Mirko Debeljak 

4. Lidija Gatalica 

5. Antonija Haleuš 

6. Franjo Karas 

7. Marijana Lovrenčec 

8. Mirko Šandrovčan 

9. Marija Šimunko 

11. Slavko Špoljarić 

12. Dražen Vučak 

 

 

      Sjednici nije bio prisutan Tomislav Furdić  – opravdano. Predsjednik Općinskog vijeća 

konstatira da je sjednici prisutno 12 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. Ivan Čupen – zamjenik općinskog načelnika, 

3. Ivana Grguljaš – referentica za računovodstvo, 

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

 

 

 

Predsjednik je predložio je sljedeći 

 

 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 

2017. godinu. 

2. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 6. 

lipnja do 31. prosinca 2017. godine. 

3. Donošenje Odluke o pridruživanju Mreži dječjih vrtića Koprivničko-križevačke županije. 

(izmjena točke na prijedlog predsjednika Općinskog vijeća) 

4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kloštar 



Podravski za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine. 

5. Donošenje Rješenja o osnivanju Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda 

na području Općine Kloštar Podravski i imenovanju predsjednika i članova. 

6. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih 

priznanja Općine Kloštar Podravski. 

7. Razmatranje pristiglih zamolbi. 

8. Donošenje izmjene Odluke o sufinanciranju boravka djece u  dječjim vrtićima. 

9. Donošenje izmjene Odluke o sufinanciranju pomoći studenata. 

 

Antun Karas: Predlažem da se Točka 3. ukine jer je nastala situacija gdje nije potrebno raspravljati o 

istoj, a na mjesto točke 3.  stavi točka "Donošenje Odluke o pridruživanju Mreži dječjih vrtića 

Koprivničko-križevačke županije" iz razloga što je od dana saziva ove sjednice došlo do potrebe 

donošenja ove odluke. 

 

Ovakav dnevni red, sa izmjenom Točke 3. usvojen je jednoglasno sa 12 glasova „ZA“ bez 

primjedbi. 

 

Točka 1. 

Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju  

Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2017. godinu 

 

Ivana Grguljaš:  U Polugodišnjem izvješću o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 

2017. godinu vidljivo je slijedeće: 

Prihodi za razdoblje od 01.01.2016.-30.06.2016. izvršeno je 3.244.632,00 kuna. Izvorni prihod za  

2017. godinu iznosi 18.900.152,00 kune. Izvršenje za razdoblje od 01.01.2017.-30.06.2017. iznosi 

2.500.690,51 kuna. 

Rashodi za razdoblje od 01.01.2016.- 30.06.2016. izvršeno je u iznosu od 2.977.683,00 kune. 

Izvorni plan za 2017. godinu iznosi 18.900.152,00 kune. Izvršenje za razdoblje od 

01.01.2017.-30.06.2017. iznosi 2.503.927,83 kune. 

U posebnom dijelu ovog polugodišnjeg izvješća o  izvršenju Proračuna Općine Kloštar Podravski 

vidljivo je da :  

Prihodi poslovanja izvršeni su: 2.500.690,51 kunu. 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine izvršeni su: 7.219,59 kuna. 

Rashodi poslovanja: 2.503.927,83 kune. 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 581.646,10 kuna. 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova: 50.603,21 kuna. 

 

 

Jednoglasno  sa  12 glasova „ZA“ usvojen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju  

Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2017. godinu. 

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2017. godinu  

prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

Točka 2. 

Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski za  razdoblje od 

konstituiranja Općinskog vijeća do 31. prosinca 2017. 

 

 



Siniša Pavlović: Zakonska je obveza donijeti Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje 

financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski za 

razdoblje od konstituiranja Općinskog vijeća do 31. prosinca 2017. godine, jer je nakon Lokalnih 

izbora promijenjen sastav Općinskog vijeća, kako u stranačkom obliku, tako i u zastupljenosti žena u 

predstavničkom tijelu naše jedinice lokalne samouprave. Poznato je kako svaki vijećnik ima pravo na 

naknadu od  125,00 kn/mj, a podzastupljeni spol, u našem slučaju žene- vijećnice imaju pravo na 

uvećanje od 10%. Stoga je potrebno donijeti ovu odluku. 

 

 Jednoglasno  sa  12  glasova „ZA“ donesena je  Odluka o raspoređivanju sredstava za 

redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar 

Podravski za razdoblje od konstituiranja Općinskog vijeća do 31. prosinca 2017.  

 

Odluka se prilaže  ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 4. 

 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kloštar 

Podravski za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. 

 

Siniša Pavlović je podnio Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. 

 

Jednoglasno,  sa  12  glasova „ZA“ usvojeno je Izvješće o radu općinskog načelnika 

Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. 

 

Izvješće se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 5. 

 

Donošenje Rješenja o osnivanju Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda 

na području Općine Kloštar Podravski i imenovanju predsjednika i članova 

 

Antun Karas : Preporučujem vam da u Povjerenstvo izaberemo općinske vijećnike. 

Dražen Vučak: Predlažem zamjenika načelnika i predsjednika Mjesnog odbora Kloštar Podravski 

Ivana Čupena za  predsjednika, a ostali predsjednici Mjesnih odbora da budu članovi. 

Siniša Pavlović: Slažem se s ovim prijedlozima, ali neka bude još jedan vijećnik iz Kloštra 

Podravskog. Dakle, Antun Karas, Marijan Belec, Marijana Lovrenčec i Ivan Čupen. Od 

kloštranskih vijećnika predlažem Mirka Šandrovčana za člana. 

 

     Jednoglasno sa 12 glasova „ZA“ donesen je Rješenje o osnivanju Povjerenstva za procjenu 

štete od elementarnih nepogoda na području Općine Kloštar Podravski i imenovanju predsjednika i 

članova.  

Rješenje se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 6. 

Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova  

Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Kloštar Podravski 

 

 

Siniša Pavlović:  Dugi niz godina nije bila praksa dodjela  priznanja za zaslužne pravne i fizičke 



osobe pa ćemo to sada pokušati ispraviti. Predlažem da se u Odbor imenuju vijećnici na način da 

svaki od njih zastupa svoje  naselje. 

Antun Karas: I za predsjednika načelnik Siniša Pavlović. 

 

Jednoglasno  sa  12  glasova „ZA“ doneseno je Rješenje  o imenovanju predsjednika i 

članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Kloštar Podravski. 

 

Rješenje se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

                                 OSTALO KAO NEPOTREBNO ISPUŠTENO 

 

 

 

ZAPISNIČARKA:                                                        PREDSJEDNIK: 

 

           Dubravka Domović                                                         Antun 

Karas 

 

 

 

 


