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Z A P I S N I K 

sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, 

održane 29. rujna 2016. godine u uredu općinskog načelnika 

u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 2 

 

 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-01/12, URBROJ: 2137/16-16-1 od 

29. rujna 2016. godine. 

 Sjednicu je otvorio predsjednik gosp. Mirko Debeljak u 8:00 sati i pozdravio prisutne. 

 Sjednici su bili prisutni: 

a) Članovi Općinskog vijeća: 

1. Mirko Debeljak 

2. Bernard Domović 

3. Ivan Čupen 

4. Marijan Debeljak 

5. Franjo Budrović 

6. Đuro Gregurić 

7. Antun Juhas 

8. Petar Kontrec 

9. Branko Špiranec 

10. Ivan Tudić 

11. Dražen Vučak 

 

Na sjednici nisu bili prisutni Ivan Rođak – opravdano i Josip Nađ – 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. Ivana Grguljaš – referentica za računovodstvene poslove, 

3. Mirela Tudić Rengel – pročelnica, zapisničarka. 

 

 

 

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

 

1. Donošenje Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2016. godinu. 

2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste 

Prugovac – Kozarevac“. 

3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja “Rekonstrukcija osnovne škole Kloštar 

Podravski s dogradnjom dvodjelne dvorane sa spojnim hodnikom na osnovnu školu”. 

 

Predsjednik je predložio nadopunu dnevnog reda na način da se iza točke 1. Donošenje 

Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2016. godinu 

doda točka 2. koja glasi: „Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun 

plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski“. 

Točke 2. i 3. se pomiču te postaju točkama 3. i 4. 

Ovakav dnevni red je usvojen jednoglasno sa 11 glasova „ZA“. 

 

 

 

Točka 1. 

Donošenje Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Podravski 

 za 2016. godinu 

 

Ivana Grguljaš: Upoznala je vijećnike sa izvještajima o prihodima i rashodima, primicima i 

izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine, te izvještajem o obvezama za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine. 

 

 

Jednoglasno  sa  11  glasova „ZA“ donesen je Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju 

Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2016. godinu. 

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna se prilaže ovom zapisniku i čini njegov 

sastavni dio. 

 

Točka 2. 

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski 

 

Siniša Pavlović: Posao pročelnika je vrlo opsežan i odgovoran, ova plaća koja je za pročelnika 

Jedinstvenog upravnog odjela je vrlo malo za taj posao i predlažem da se povisi koeficijent na 

način da neto plaća iznosi 5.500,00 kuna. 

Jednoglasno  sa  11  glasova „ZA“ donesena je Odluke o izmjeni Odluke o 

koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Kloštar Podravski. 

  Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 



3 
 

 

Točka 3. 

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja 

“Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Prugovac - Kozarevac” 

 

Siniša Pavlović: Prema najnovijim informacijama, imam saznanja da će uskoro ići natječaj za 

mjere 07 „Temeljne usluge i obnova u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine. Tako da nam je ova odluka jako bitna 

kako bismo mogli kandidirati projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste Kozarevac - Prugovac 

na ovu mjeru. Što se tiče ceste, već 9 mjeseci rješavamo imovinsko pravne odnosne kako bi 

cesta Prugovac prešla u vlasništvo Općine Kloštar Podravski. 9 mjeseci je geodetski elaborat 

na temelju kojega bi se trebalo prenijeti vlasništvo na Općinu Kloštar Podravski u katastru i 

oni u tom vremenu nisu bili u stanju to riješiti, a pritiskali smo ih i zvali svakodnevno jer bez 

dokaza pravnog interesa ne možemo dobiti građevinsku dozvolu. 

 

Jednoglasno  sa  11  glasova „ZA“ donesena je  

 

O D L U K A 

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja 

“Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Prugovac - Kozarevac” 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski je suglasno da se provede ulaganje u 

projekt “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Prugovac - Kozarevac” sukladno  projektu broj 

TD 46/2015 izrađen po tvrtki PETGRAD d.o.o. Koprivnica od svibnja 2015. godine. 

 

Članak 2. 

Za pripremu, praćenje i provedbu ulaganja te za prijavu projekta u okviru Mjere 7 

„Temeljne usluge i obnova u ruralnim područjima“ podmjere 7.2. – „Tip operacije 7.2.2. 

„Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta“ unutar Programa ruralnog razvoja Republike 

Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine ovlašćuje se općinski načelnik Općine Kloštar 

Podravski. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 4. 

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja 

 “Rekonstrukcija osnovne škole Kloštar Podravski s dogradnjom dvodjelne dvorane sa 

spojnim hodnikom na osnovnu školu” 

 

Siniša Pavlović: Prema najnovijim informacijama, imam saznanja da će uskoro ići natječaj za 

mjere 07 „Temeljne usluge i obnova u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine. Tako da nam je ova odluka jako bitna 

kako bismo mogli kandidirati projekt dvorane na ovu mjeru. Puno toga je već odrađeno, ali 

postoje birokratski problemi koji dosta štekaju, a moramo ih odraditi. To kada govorim 

mislim isključivo na izdavanje građevinske dozvole, već više mjeseci ju rješavamo, na žalost 

naša Ispostava Đurđevac ne funkcionira najbolje jer u Virovitici izdavanje građevinske 

dozvole traje svega par dana. 

 

Jednoglasno  sa  11  glasova „ZA“ donesena je  

O D L U K A 

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja 

 “Rekonstrukcija osnovne škole Kloštar Podravski s dogradnjom dvodjelne dvorane sa 

spojnim hodnikom na osnovnu školu” 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski je suglasno da se provede ulaganje u 

projekt “Rekonstrukcija osnovne škole Kloštar Podravski s dogradnjom dvodjelne dvorane sa 

spojnim hodnikom na osnovnu školu ” sukladno  glavnom projektu zajedničke oznake ZOP: 

179/2015 izrađen po tvrtki PETGRAD d.o.o. Koprivnica. 

 

Članak 2. 

Za pripremu, praćenje i provedbu ulaganja te za prijavu projekta u okviru Mjere 7 

„Temeljne usluge i obnova u ruralnim područjima“ podmjere 7.4. – „Ulaganje u pokretanje, 

poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ unutar Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine ovlašćuje se općinski načelnik 

Općine Kloštar Podravski. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

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 8:50 sati. 

 

 ZAPISNIČARKA:      PREDSJEDNIK: 

 

          Mirela Tudić Rengel                  Mirko Debeljak 


