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ZAPISNIK
sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski,
održane 4. prosinca 2013. godine u općinskoj vijećnici
u Kloštru Podravskom, Trg Svete Obitelji 2
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/13-01/11 URBROJ: 2137/16-13-1 od
25. studenoga 2013. 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. Bernard Domović
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 svih 13 članova Općinskog vijeća Općine
Kloštar Podravski, te sukladno tome ono može donositi pravovaljane odluke.

b)
1.
2.
3.

Ostali:
Siniša Pavlović – općinski načelnik,
Antun Karas – zamjenik općinskog načelnika,
Melita Lacković – referent za administrativne poslove – zapisničarka.

Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski usvojen je sa 13
glasova „ZA“ bez primjedaba.
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Predsjednik je predložio sljedeći
DNEVNI RED
Donošenje Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016. godinu.
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2014. godinu.
Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini.
Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini.
Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2014.
godini.
6. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se
financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini.
7. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar
Podravski u 2014. godini.
8. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u
2014. godini.
9. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine
Kloštar Podravski u 2013. godini.
10. Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito
izgrađenih zgrada na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini.
11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka i članova Općinskog vijeća
Općine Kloštar Podravski izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Kloštar Podravski iz Proračuna Općine Kloštar Podravski.
12. 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 2014. godine.
13. Donošenje Odluke o predškolskom odgoju na području Općine Kloštar Podravski.
14. Donošenje Odluke o otvaranju dječjeg vrtića i igraonice za djecu predškolske dobi na području
Općine Kloštar Podravski.
15. Donošenje Odluke o financiranju dječjeg vrtića i igraonice za djecu predškolske dobi na području
Općine Kloštar Podravski.
16. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na
području Općine Kloštar Podravski.
17. Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Kloštar Podravski.
18. Donošenje Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina na području Općine Kloštar Podravski u
vlasništvo javnog isporučitelja.
19. Donošenje Zaključka o usvajanju Razvojne strategije Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 2013.
do 2017. godine.
20. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih
cesta u jedinicama lokalne samouprave Koprivničko-križevačke županije za područje Općine Kloštar
Podravski.
21. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kloštar
Podravski u 2014. godini.
1.
2.
3.
4.
5.
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Dnevni red je usvojen sa 13 glasova „ZA“.

AKTUALNI SAT



Siniša Pavlović: Pozdravlja sve prisutne. Izvjestit će članove Općinskgo vijeća što je
urađeno u ovo prethodno razdoblje od prošle sjednice Općinskog vijeća. Još bi održali
ove godine jednu svečano radnu sjednica 20. prosinca 2013. godine u 17:00 sati.
U međuvremenu bilo je dosta aktivnosti, bio je sastanak vezan za izgradnju kružnog
toka u centru naselja Kloštar Podravski. Sastanku je bio prisutan gosp. Marković iz
Hrvatskih cesta i izrađivači projektne dokumentacije predstavnici tvrtke RenCon
d.o.o. iz Osijeka, lokacijska dozvola bi se ishodila do kraja ove godine a građevinska
dozvola iduće godine za izgradnju kružnog toka.
Održan je i sastanak sa HŽ Infrastrukturom vezan za željezničko cestovne prijelaze
gdje se ukidaju prelazi gdje nema županijske ceste i ceste u nadležnosti Hrvatskih
cesta, na prostoru Općine Kloštar Podravski od granice sa Kladarama do Kalinovca,
ostaje prelaz za Kozarevac (postavio bi se semafor sa dva crvena svijetla i polubranici)
i Dinjevac isto tako, Dinjevac i Prugovac, paralelno uz prugu će se riješiti jedan dio
ceste to će riješiti HŽ Infrastruktura, radi se pruga Varaždin-Dalj. Zapisnički je
utvrđeno da se ti prelazi ne ukidaju sve dok paralelni putevi nebudu izgrađeni uz
prugu. Dogovorio je i sastanak sa Hrvatskim vodama koji će biti i sa HŽ
Infrastrukturom dogovorilo bi se iskapanje jednog kanala HŽ-u treba suglasnost da bi
spojili dva kanala.
Franjo Budrović: Htio je pitati za oborinske vode koje dolaze od strane Kozarevca
koje popljavljuju vrtove.
Siniša Pavlović: Županijska uprava za ceste rješava od centra Kloštra Podravskog
prema Kozarevcu sve grabe i bankine.
Ivan Čupen: Mjesni odbor Kloštar Podravski je raspravljao o tome i prvi prioritet je
problem sa vodom ulica Lj. Gaja i ulica P. Preradovića i svi propusti sa Županijskom
upravom za ceste, trebalo bi proširiti most u Mirogojskoj ulici.
Bila je rasprava za održavanje proslave Dana općine za iduću godinu nitko ne prihvaća
da se Dani općine premještaju za dan kada je „mlada misa“ Marina Matančića nego
neka bude 21.03. kako je određeno Statutom.
Siniša Pavlović: Vezano za oborinske vode i obilne kiše bilo je problema, upita u
Općini u vezi vode su bili svakodnevno, ljudi su sami napravili probleme jer nije bilo
propusta.
Što se tiče održavanja proslave Dana općine održat će se 21.03. kako je određeno
Statutom.
Marijan Debeljak: U vezi zatvaranja željezničko cestovnih prijelaza trebalo bi riješiti
Kolodvorsku ulicu u Budančevici koja je u vlasništvu HŽ-a.
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Siniša Pavlović: O tome ćemo razgovarati na idućem sastanku sa HŽ-om i rješavat će
se i ovo pitanje i ustrajat će se na tome.
Branko Špiranec: Pita u vezi vaganja, komunalni radnik koji radi ide vagat i izvan
radnog vremena i subotom i nedjeljom predlaže da mu se plati npr. 200,00 kn za
vaganje.
Siniša Pavlović: Prihvaća prijedlog bilo bi dobro da se razgovara o tome nemamo
mogućnost naplate od ljudi, predlaže da se mjesečna naknada dade radniku za
dežurstvo za vikende.
Ivan Čupen: Obavio je razgovor sa nekim da se to napravi ili angažira osoba koja će to
raditi.
Siniša Pavlović: Predlaže da to odgodimo a sljedeće godine na jednoj od sjednica da
napravimo raspravu o tome.
Antun Juhas: Treba ovu problematiku spustiti na Mjesni odbor pa neka oni rješavaju.
Siniša Pavlović: Možemo to dati Mjesnom odboru Kloštar Podravski pa neka oni
odrede na koji način će funkcionirati ta vaga da bude dostupna svim mještanima
Općine Kloštar Podravski.
Općina će vagu dati Mjesnom odboru Kloštar Podravski na korištenje.
Ivan Tudić: Pita u vezi javne rasvjete u Kozarevcu?
Siniša Pavlović: Problem je sljedeći jer Kozarevac ne dobiva signal jer se daljinski
pali javna rasvjeta, jedino nam ostaje da stavimo na senzore dan-noć u Kozarevcu, i
veliki je problem s postavom betonskih stupova radnici HEP-a ih dolaze
nekontrolirano postavljati.
Marijan Debeljak: Propis je takav da smo već odavno trebali izmjestiti ormariće izvan
što bi išlo na teret Općine, naša Općina te novce nema. Bilo bi dobro da je uspio naš
projekt za rekonstrukciju javne rasvjete tu bi došlo do uštede el. energije.
Josip Nađ: U Prugovcu je mjenjana javna rasvjeta ispred njegove kuće ne svijetli
radnici Komunalija d.o.o. su rekli da ne mogu priključiti oni već HEP.
Siniša Pavlović: Komunalije d.o.o. održavaju našu javnu rasvjetu a HEP može izvršiti
priključak na mrežu.
Mirko Debeljak: Primili smo jednu zamolbu od Zdravka Vlašića iz Prugovca za
kupnju dijela čestice u naselju Prugovac čkbr. 2567, vodi se kao javno dobro. Mjesni
odbor Prugovac je upoznat sa tim i dao je suglasnost za kupnju dijela te čestice.
Josip Nađ: Taj dio površine bi trebao održavati Mjesni odbor Prugovac ili komunalni
radnici Općine, Zdravko Vlašić taj dio površine održava godinama i treba mu to
prodati.
Marijan Debeljak: Budući da bude troškova oko parcelacije on je spreman podmiriti i
troškove parcelacije. Za to je da se taj dio čestice proda.
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Sa 13 glasova „ZA“ donesen je
ZAKLJUČAK
I.
Za dio čestice u k.o. Prugovac k.č.br. 2567 koja se vodi kao put – javno dobro raspisat
će se natječaj za prodaju sukladno uvjetima koje odredi Općinsko vijeće Općine Kloštar
Podravski.
II.
Prije samog određivanja uvjeta natječaja za prodaju potrebno je angažirati geodetu i
izvršiti parcelaciju čestice.
III.
Mjesni odbor naselja Prugovac je upoznat i suglasan da se za dio navedene čestice
kada se izvrši parcelacija izvrši i prodaja dijela te čestice.




Siniša Pavlović: Sutra u 18:00 sati imamo radionicu u općinskoj vijećnici koju će
održati LAG Podravina, sve članove Općinskog vijeća poziva da dođu na ovu
radionicu, vezano je za projekte koji su za našu Općinu važni, ima poduzetnika koji će
dobiti informacije koje će za budućnost biti od koristi. Pozvani su svi predstavnici
udruga na području općine i bilo bi u redu da se okupimo.
Siniša Pavlović: Prijašnjih godina Općinsko vijeće je nalazilo načina da se pomogne
bolesnim osobama, to su bili i članovi Općinskog vijeća, predlaže da se obitelji Zlatka
Golubića iz Budančevice pomogne sa jednokratnom novčanom pomoći.
Franjo Budrović: Predlaže jednokratnu novčanu pomoć u visini 5.000,00 kuna.
Sa 13 glasova „ZA“ donesena je
ODLUKA
o jednokratnoj novčanoj pomoći

Odobrava se Zlatku Golubiću iz Budančevice, Budrovačka 7/A jednokratna novčana
pomoć u iznosu od 5.000,00 kuna na ime troškova liječenja.
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Točka 1.
Donošenje Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2014. godinu i Projekcije
za 2015. i 2016. godinu
Siniša Pavlović: Odbor za financije i proračun je održao svoj sastanak, na kojem smo zajedno
donijeli korekcije Proračuna za 2014. godinu za razliku od Proračuna za 2013. godinu, smatra
da je njegov prethodnik isto jako dobro napravio Proračun. Proračun za 2014. godinu je
napravljen u skladu sa mogućnostima i u okvirima naših izvornih sredstava. Napravljene su
neke korekcije, rezmatrat će se stavka po stavka, što se tiče udruga i klubova nije puno
mijenjano sve je u okviru mogućnosti. Ako ćemo ići u izgradnju školsko sportske dvorane
održan je sastanak sa predstavnicima udruga i dogovoreno je da bi se 10 do 20% smanjivalo
udrugama na ime toga.
Mirko Debeljak: Da li ima kakova nadopuna na prijedlog Proračuna za 2014. godinu?
Pita iz razloga jer u Odluci o izvršavanju proračuna stoji da se navedneom Odlukom uređuje
struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Kloštar Podravski za
2014. godinu i članak 2. Odluke koji govori da se Proračun sastoji od Općeg i Posebnog dijela
te plana razvojnih programa, a Opći dio sadrži Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.
Ovo pita iz razloga jer ne vidi u prilogu Proračuna prihode.
Siniša Pavlović: Jučer na sastanku svih predstavnika bila je primjedba njemu kao općinskom
načelniku, istiće da nije bilo nikakve namjere i ubuduće kada ćemo raditi Proračun stavit će se
dvije rubrike prihodi i rashodi. Svaki član Općinskog vijeća ima materijal od rebalansa
proračuna koliko je planirano a koliko realizirano.
Ivana Grguljaš: Ovo je pojednostavljena verzija Proračuna jer dok se radila verzija Proračuna
za objavu i kontrolu zakonitosti i stavila u materijale članovima Općinskog vijeća, dali su
primjedbu da se ne snalaze.
Mirko Debeljak: Obrazlaže svoje pitanje općinskom načelniku jer ne bi želio da se bilo kojem
kolegi članu Općiskog vijeća dogodi kako se njemu dogodilo da jer je dobio kaznu zato što
nije napravio jedno izvješće.
Siniša Pavlović: Ispričava se članovima Općinskog vijeća mislilo se da bude na ovaj način
jednostavnije a u buduće će se ispraviti, nije bilo nikakvih namjera jer svaki član Općinskog
vijeća ima i rebalans od 2013. godine i Proračun tako da ne vidi razlog da se ovaj Proračun ne
razmatra.
Josip Nađ: Raspravljalo se oko toga i rečeno je da se Proračun stavi na doradu i uskladi
prema zakonskim propisima i da se na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća stavi na usvajanje
ovo je sada od jednom stavljeno članovima Općinskog vijeća na razamtranje.
Franjo Budrović: Bili su predstavnici svih stranaka i članovi Odbora za proračun i financije na
sastanku vezanom za Proračun, zašto se tamo nisu napravile iznimke ako nije Proračun bio u
redu da se usaglasi, već su se svi složili sa tim da je Proračun napravljen u redu i ne vidi
razloga da se donošenje Proračuna odlaže za iduću sjednicu.
Mirko Debeljak: Radi se o zakonskim propisima koji traži da Proračun sadrži prihodovnu i
rashodovnu stranu.
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Franjo Budrović: Prihodovnu stranu malo i gledamo već se više gleda rashodovna strana da se
vidi na što će se sredstva trošiti.
Siniša Pavlović: Slaže se sa gosp. Budrovićem moglo se njemu kao općinskom načelniku dati
sugestija i sve se to moglo na sastanku napraviti i zatražiti taj dodatak, nezna zašto je došlo do
ovakovih promjena, jedino može to shvatiti na način da treba održati još jednu sjednicu
Općinskog vijeća u ovoj godini zbog dnevnica jer ne vidi drugi razlog. Plan Proračuna za
2014. godinu može se proći stavka po stavka, ako bilo kojeg člana Općinskog vijeća što
zanima može se pojedinačno objasniti. Odbor za proračun i financije i on su detaljno razradili
svaku stavku Proračuna.
Ivana Grguljaš: Svi članovi Općinskog vijeća dobivaju jednostavniju verziju Proračuna jer
dok se napravila verzija za objavu i provjeru zakonitosti bilo je primjedbi da se članovi
Općinskog vijeća ne snalaze u tome.
Franjo Budrović: Smatra da nam za iduću sjednicu Općinskog vijeća koja će biti pred Božić
net reba dnevni red sa dvadeset i nešto točaka dnevnog reda. Neka se to sada odradi jer se ima
vremena.
Siniša Pavlović: Odbor za financije i proračun je održao svoj sastanak i svim članovima
Općinskog vijeća je do 15.11.2013. godine upućen prijedlog Proračuna za 2014. godinu i bilo
je dovoljno vremena da se dadu primjedbe.
Ivan Čupen: Neka se ne stvaraju problemi gdje ih ne treba, sam si je osobno usporedio neke
stavke, očekivao je da je Odbor za proračun i financije odradio svoje i predstavnici stranaka
su bili pozvani na taj sastanak i mislio je da će se Proračun za 2014. godinu prihvatiti bez
rasprave, ako netko ima nešto za pitati neka pita.
Siniša Pavlović: Sve stranke su imale svoje predstavnike na sastanku prilikom izrade
Proračuna za 2014. godinu i na sastanku je rečeno koje su korekcije napravljene i bilo je
jasno, proračun je jako dobro napravljen. Predlaže da se u buduće članovima Općinskog
vijeća u materijalima dostavlja službena verzija Proračuna.
Marijan Debeljak: Nema nikakvih problema oko toga i nitko to ne osporava jedino nije u redu
što nisu u prilogu prihodi.
Franjo Budrović: Smatra da je predsjednik Općinskog vijeća to trebao odraditi u
Jedinstvenom upravnom odjelu i reči ako je bilo nekih primjedbi na materijale po ovoj točki
dnevnog reda. Članovima Općinskog vijeća je bitno da znamo gdje će se sredstva utrošiti i što
će se raditi u budućem razdoblju, a dio koji nama zakon nalaže se može staviti u prilog kojeg
smatra da članovi Općinskog vijeća niti ne čitaju već se gledaju brojke gdje su proračunska
sredstva namjenjena.
Ivana Grguljaš: Rashodi se usklađuju po prihodima, jučer je održan sastanak i bilo je
prigovora da nema prihoda uz rashode, sada je to svima isprintano i ne vidi u čemu je
problem, prihodi su isti samo se mijenja stavka u prihodima tekuće pomoći iz proračuna
kapitalne i iznosi 18.260.000,00 kuna jer rashodi moraju biti usklađeni prema prihodima.
Siniša Pavlović: Predlaže da na ovoj sjednici odradimo ove točke da se prođu sve stavke
prijedloga Proračuna, a službena verzija Proračuna će se napraviti kako treba biti. U buduće
se neće raditi ovako nego odmah službena verzija Proračuna.
Bernard Domović: Tko je bio u Odboru za proračun i finacije, zašto se onda nisu tražili
prihodi.
Marijan Debeljak: Razmatrali su se rashodi, što se moglo iskorigirati se je korigiralo.
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Siniša Pavlović: Predlaže da se krene po stavkama prijedloga Proračuna, svi su dobili i
prihode sa zakašnjenjem nije to prezentirano sada prvi puta, svi su dobili doma prijedlog
Proračuna za 2014. godinu, moglo se na jučerašnjem sastanku reći da se to tako napravi.
Odbor za proračun i financije je zajedno sa njim radio korekcije i zašto to onda nije bilo
rečeno.
Marijan Debeljak: Prihodi su bili napravljeni ako su članovi Općinskog vijeća za to neka se
sada razmotre te stavke.
Ivana Grguljaš: Plan Proračuna Općine Kloštar za 2014. godinu iznosi 22.188.800,00 kuna.
Plan Proračuna obrazložen je po stavkama prihoda i rashoda, od značajnijih investicija
izdvojeno je: poduzetnička zona 310.000,00 kuna, kanalizacija naselja Kloštar Podravski i
Budančevica 2.200.000,00 kuna, izgradnja vodovodne mreže na području Općine Kloštar
Podravski 4.500.000,00 kuna, izgradnja školsko sportske dvorane 3.500.000,00 kuna,
uređenje društvenih domova na području Općine Kloštar Podravski i uređenje objekata
mrtvačnica 230.000,00 kuna, obnova spomenika na području Općine Kloštar Podravski
28.000,00 kuna, izgradnja dječjeg vrtića 2.000.000,00 kuna, rekonstrukcija dotrajale plinske
mreže na području naselja Kloštar Podravski i Budančevica 50.000,00 kuna, sanacija
odlagališta otpada 100.000,00 kuna, održavanje odvodnih kanala za oborinske vode 30.000,00
kuna, izgradnja kružnog toka u centru naselja Kloštar Podravski 500.000,00 kuna, izgradnja
„Etno kuće“ u naselju Kloštar Podravski 100.000,00 kuna, nabava komunalnog vozila
200.000,00 kuna, izgradnja dječjih igrališta u naselju Budančevica, Kloštar Podravksi,
Kozarevac i Prugovac 100.000,00 kuna, izgradnja solarnih elektrana 100.000,00 kuna, izrada
dokumentacija za kandidiranje projekata u EU fondove 4.000.000,00 kuna. U plan Proračun
Općine Kloštar Podravski za 2014. godinu stavljene su nove stavke: subvencije obrtnicima za
razvoj poduzetništva i zapošljavanje na području Općine Kloštar Podravski 50.000,00 kuna,
osnovana je nova udruga na području Općine Kloštar Podravski „Društvo naša djeca“ u
okviru koje će djelovati igraonica za djecu predškolske dobi 40.000,00 kuna.
Josip Nađ: Pita po rashodima pod točkom dnevnog reda Program gradnja objekata i komualne
infrastrukture a što se odnosi na obnovu dječjih igrališta, nema obnove dječjeg igrališta u
Prugovcu, smatra da je potrebno da se stavi u taj Program popravak i adaptacija dječjeg
igrališta u Prugovcu, jer su mještani to igralište uredili prije sami.
Siniša Pavlović: Nije bilo namjere da se u Proračun i Program ne stavi obnova dječjeg
igrališta i u naselju Prugovac, to će se staviti, to je prvenstveno napravljeno jer će se u naselju
Kozarevac rušiti stara škola gdje će se urediti jedno dječje igralište, a popravak ostalih dječjih
igrališta po naseljima općine će se izvršiti pa predlaže da se stavi i popravak i adaptacija
dječjeg igrališta i u naselju Prugovac.
Marijan Debeljak: Prihodi su nam dosta bitni imamo tablicu sa izvornim prihodima sa
datumom do 3.12.2013., bitno je da se zna da imamo neke nove prihode neke više namamo.
Predlaže da se reće oko novih prihoda a odnosi se na 30% od legalizacije bespravno
izgrađenih objekata i najamnina od zakupa poslovnog prostora, da li je napravljena usporedba
prihoda u 2013. sa 2012. godinom. Pod prihodima je prihod od nefinancijske imovine tj.
priključci na vodovod koji se više ne naplaćuju tako da se u 2014. godini u Proračunu ovaj
prihod više ne treba voditi.
Ivana Grguljaš: Izrađena je usporedba izvornih prihoda iz 2012. godine sa 2013. sa datumom
15.11.2013. u kojemu su izvorni prihodi u 2013. godini umanjeni za 30.000,00 kuna.
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Siniša Pavlović: Zato je otvorena rasprava, prihodovna strana što se tiće priključaka na
vodovod će se maknuti jer se više ne naplaćuje naknada za te priključke. Što se tiće prihoda
imamo problem sa Silosima VTC iz Virovitice koji nam ne plaćaju mjesečni zakup za
poslovni prostor koji im je iznajmljen, ide se na raskid ugovora sa Silosima VTC, dalje će
vrijeme pokazati da li će raskid ugovora prihvatiti odmah ili će se držati ugovorenog otkaznog
roka od šest mjeseci. Prihodovna strana nam se povećala, 30%, od sredstava legalizacije za
bespravljeno izgrađene objekte, rješenja za plaćanje kazne za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru izdaje naš Jedinstveni upravni odjel, to nam je dobar vid prihoda.
Đuro Gregurić: Subvencije poljoprivrednicima da li se stavka odnosi na povrat novca za
pregled mesa na trihinelu, osjemenjivanje goveda ili što drugo?
Ivana Grguljaš: Odnosi se na povrat sredstava za pregled mesa na trihinelu, povrat novaca za
osjemenjivanje goveda, i povrat sredstava za ispitivanje mesa na trihinelu za lovačke udruge.
Marijan Debeljak: Točka je vezana za razvojnu strategiju općine pa će trebati raditi naknadno
korekcije proračuna, jer se u strategiji planiralo nadopuniti i iskorigirati, tako da bi to
financijski trebalo staviti u Proračun. Neka to bude za raspravu pod točkom gdje će se
razmatrati razvojna strategija općine.
Siniša Pavlović: Prelaže da nakon izglasavanja Proračuna dok će se doći do točke razmatranja
općinske razvojne strategije, ako bude kakvih korekcija da se naknado stavi u Proračun i
apsolutno se slaže da treba biti usklađeno jedno i drugo.
Đuro Gregurić: Vezano za najam poslovnog prostora koji je iznajmljen Silosima VTC iz
Virovitice, da li plaćaju najam ili ne plaćaju, kakva je situacija?
Siniša Pavlović: Ugovor o zakupu poslovnog prostora je sklopljen i ugovoreno je da otkazni
rok bude šest mjeseci, potpisan je trojni ugovor između Komunalija plin, Općine i tvrtke
Silosi VTC vezan za plaćanje potrošnje plina, sada imamo 7.500,00 kuna duga za plaćanje
potrošnje plina jer Komunalije plin na drugi način nisu htjeli izvršiti promjenu korisnika za
plaćanje potrošnje plina. Silosima VTC iz Virovitice poslan je prijedlog za raskid ugovora o
zakupu poslovnog prostora jer ne plaćaju zakup i čeka se njihov odgovor.
Nakon rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesen je Proračun Općine Kloštar Podravski za
2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016. godinu.
Proračun i Projekcije prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.

Točka 2.
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2014. godinu
Siniša Pavlović: Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2014. godinu
uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izadataka Proračuna Općine Kloštar
Podravski za 2014. godinu i njegovo izvršavanje.
Bez prethodne rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesena je Odluka o izvršavanju
Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2014. godinu.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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Točka 3.
Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski
u 2014. godini
Siniša Pavlović: Programom javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u
2014. godini utvrđuju se aktivnosti i djelatnosti u sportu. Za financiranje aktivnosti iz ovog
Programa planiraju se sredstva u Proračunu u svoti 208.000,00 kuna.
Bez prethodne rasprave sa 13 glasova „ZA donesen je Program javnih potreba u sportu
na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini.
Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 4.
Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski
u 2014. godini
Siniša Pavlović: Programom javnih potreba u kulturu na području Općine Kloštar Podravski
u 2014. godini utvrđuju se aktivnosti i djelatnosti koje će se financirati iz Proračuna Općine
Kloštar Podravski, sredstva predviđena za financiranje navedenih aktivnosti planiraju se u
svoti 55.500,00 kuna.
Bez prethodne rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesen je Program javnih potreba u
kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2014. 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 2014. godini
Siniša Pavlović: Planom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar
Podravski u 2014. godini utvrđuje se način ostvarivanja javnih potreba u socijalnoj skrbi i
financijska sredstva za njihovo provođenje. Sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi
planirana su u svoti 323.800,00 kuna.
Bez prethodne rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesen je Plan javnih potreba u
socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini.
Plan se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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Točka 6.
Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se
financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini
Siniša Pavlović: Programom održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti
koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2014.
godini utvrđuje se način korištenja sredstava komunalne naknade, a u svrhu održavanja
komunalne infrastrukture. Po ovom Programu planirana su sredstva u visini 871.000,00 kuna.
Bez prethodne rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesen je Program održavanja
komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade
na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini.
Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 7.
Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Kloštar Podravski u 2014. godini
Siniša Pavlović: Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Kloštar Podravski u 2014. godini utvrđuje se gradnja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski.
Bez prethodne rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesen je Program gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2014. 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 2014. godini
Siniša Pavlović: Programom utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine
Kloštar Podravski određuje se financiranje komunalne infrastrukture na području Općine
Kloštar Podravski u 2014. godini. Planirani iznos sredstava iz šumskog doprinosa iznosi
30.000,00 kuna.
Bez prethodne rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesen je Program utroška sredstava
šumskog doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini.
Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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Točka 9.
Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području
Općine Kloštar Podravski u 2013. godini
Siniša Pavlović: Izmjenu ovog Programa smo radili iz razloga jer smo imali od strane
Državnog ureda za reviziju kontrolu učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta na području
Općine Kloštar Podravski koji su nam dali naputak da se sredstva šumskog doprinosa koriste
isključivo za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture, a ne za održavanje
nerazvrstanih cesta kako smo mi naveli u Programu.
Bez prethodne rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesen je Program o izmjeni Programa
utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini.
Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 10.
Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja
nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini
Siniša Pavlović: Programom o namjenskom korištenju sredstava iz postupka ozakonjenja
nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini određuje
se namjensko korištenje sredstava za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i
kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom izgradnjom. Od
ukupnog iznosa sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada
30% sredstava naknade je prihod Proračuna Općine Kloštar Podravski.
Bez prethodne rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesen je Programa o namjenskom
korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na
području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini.
Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 11.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka i članova Općinskog
vijeća Općine Kloštar Podravski izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Kloštar Podravski iz Proračuna Općine Kloštar Podravski
Siniša Pavlović: U ovoj Odluci potrebno je izmijeniti iznos predviđen za financiranje
političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski izabranih s liste
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grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski. Predviđeni iznos je
19.500,00 kuna.
Bez prethodne rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesena je Odluka o izmjeni Odluke o
financiranju političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski
izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski iz
Proračuna Općine Kloštar Podravski.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 12.
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 2014. 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 2014. godine određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine
Kloštar Podravski u 2014. godini.
Bez prethodne rasprave sa 13 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 razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 13.
Donošenje Odluke o predškolskom odgoju na području Općine Kloštar Podravski
Siniša Pavlović: Bio je prošli tjedan u Ministarstvu prosvjete i na kraju izlaganja gospođa
Ivanković je bila je oduševljena sa takovim projektom, bila bi šteta da se ne otvori dječji vrtić
u tom prostoru. Ima model financiranja toga predlaže jednosmjenski rad vrtića a poslije da
radi igraonica za predškolsku djecu u tom prostoru. Predškolski odgoj bi se isfinancirao na
način da voditeljica grupe bude i ravnateljica, druga odgojiteljica može uz te poslova obavljati
i poslove čistačice, računovodstvo može voditi naša Općina, a kuhinja može biti catering iz
Osnovne škole. Trebmo donijeti Odluku o organiziranom predškolskom odgoju, Odluku o
osnivanju dječjeg vrtića, Odluku o otvaranju igraonice za djecu i Odluku o financiranju rada
igraonice za djecu predškolske dobi i „Male škole“. Paralelno da napravimo zahtjev i za
igraonicu i za dječji vrtić. Predlaže da mi te zahtjeve napravimo i da idemo sa igraonicom za
djecu.
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Ivan Rođak: Da li u društvenom domu u Budančevici gdje bude igraonica za djecu može biti i
dječji vrtić?
Siniša Pavlović: Ovom Odlukom mi podnosimo zahtjev Ministarstvu i za otvaranje igraonice
za djecu i za dječji vrtić.
Ivan Rođak: Rečeno je na jednoj od sjednica Općinskog vijeća da se ne može dobiti dozvola
za dječji vrtić i da nema kuhinje.
Siniša Pavlović: Nije niti on za to znao dok nije bio u Ministarstvu na razgovoru. Prvo bi se
krenulo sa igraonicom za djecu, a kada će se krenuti sa dječjim vrtićem vidjet će se dalje.
Ivan Čupen: Nije siguran da se može uklopiti jedna smjena dječji vrtić i igraonica zajedno.
Siniša Pavlović: Predlaže da se donesu ove odluke i idemo napraviti zahtjev prema
Ministarstvu.
Osnovana je Udruga Društvo naša djeca u okviru koje će biti igraonica za djecu, predsjednica
Udruge je Jasna Đipalo, zamjenica Biljana Šokec, a tajnica udruge je Zrinka Topolovčan.
Nakon rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesena je
ODLUKA
o organiziranom predškolskom odgoju na području
Općine Kloštar Podravski
Članak 1.
Ovom Odlukom o organiziranom predškolskom odgoju na području Općine Kloštar
Podravski (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti, koji se ostvaruje
predškolskim odgojem na području Općine Kloštar Podravski (u daljnjem tekstu: Općina).
Članak 2.
Općina Kloštar Podravski provodi i financira organizirani predškolski odgoj djece koji
obuhvaća dobnu skupinu djece od tri do šest godina.
Predškolskim odgojem obuhvaćena su djeca naselja Kloštar Podravski i Budančevica
koji se provodi pri Osnovnoj školi Kloštar Podravski, za naselje Kozarevac pri Područnoj
osnovnoj školi u Kozarevcu i za naselje Prugovac pri Područnoj osnovnoj školi u Prugovcu.
Članak 3.
Predškolski odgoj djece provodit će se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i
obrazovanju, Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne
novine“ broj 63/08. i 90/10) i Nacionalnom kurikulumu za predškolski odgoj i obrazovanje.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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Točka 14.
Donošenje Odluke o otvaranju dječjeg vrtića i igraonice za djecu predškolske dobi na
području Općine Kloštar Podravski
Siniša Pavlović: Obrazloženje za donošenje ove Odluke je pod prethodnom točkom dnevnog
reda.
Sa 13 glasova „ZA“ donesena je
ODLUKA
o osnivanju dječjeg vrtića
na području Općine Kloštar Podravski
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom Općina Kloštar Podravski, kao osnivač, osniva Dječji vrtić (u
daljnjem tekstu: Vrtić), kao Ustanovu za ostvarivanje programa Predškolskog odgoja i
obrazovanja za djecu predškolske dobi sa područja Općine Kloštar Podravski.
Članak 2.
Vrtić se osniva pod nazivom „LINA“.
Sjedište Vrtića je u Budančevici, Stjepana Radića 3.
Članak 3.
Vrtić je pravna osoba, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru.
II.

DJELATNOST VRTIĆA
Članak 4.

Djelatnost Vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje, socijalna i zdravstvena skrb za
djecu predškolske dobi, a djelatnost se ostvaruje temeljem programa prilagođenim razvojnim
potrebama djece, njihovim mogućnostima i potrebama.
Programi Vrtića, način izrade i donošenja utvrđuju se posebnim aktom, kojeg u
suglasnosti s Općinskim vijećem Općine Kloštar Podravski (u daljnjem tekstu: Općinsko
vijeće) donosi Upravno tijelo Vrtića.

III.

UPRAVLJANJE
Članak 5.
Vrtićem upravlja Upravno vijeće.
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Upravno vijeće konstituira se od pet članova, od kojih tri bira osnivač, a po jednog
člana biraju roditelji i odgajatelji.
Članak 6.
Način izbora članova Upravnog vijeća, trajanje mandata, nadležnost Upravnog vijeća,
način rada i donošenja odluka pobliže se utvrđuje Statutom Vrtića.
Članak 7.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Vrtića.
Ravnatelja imenuje i razrješava, na prijedlog Upravnog vijeća Vrtića Općinsko vijeće
na temelju javnog natječaja.
Uvjeti za izbor ravnatelja, način izbora, trajanje mandata, ovlasti i obveze pobliže se
utvrđuju Statutom Vrtića.
Članak 8.
Do izbora i imenovanja ravnatelja poslove poslovodnog voditelja obavlja privremeni
ravnatelj, kojeg imenuje osnivač.
Privremeni ravnatelj obavlja:
- pripreme za početak rada Vrtića,
- prikuplja i izrađuje dokumentaciju potrebnu za Upis vrtića u sudski registar,
- provodi radnje za konstituiranje upravnog tijela,
- provodi postupak zapošljavanja,
- provodi i koordinira postupak osiguravanja kadrova.
IV.

STRUČNI DJELATNICI
Članak 9.

Stručne poslove u Vrtiću obavljaju, odgajatelji, medicinske sestre, stručni suradnici.
Uvjeti koje moraju ispunjavati stručni djelatnici, način izbora, broj stručnih djelatnika
njihove obveze utvrđuje se posebnim aktima.

V.

OPĆI AKTI
Članak 10.

-

Djelatnost Vrtića pobliže je određena posebnim aktima:
Statutom,
Pravilnikom o unutrašnjem ustroju,
Pravilnikom o radu stručnog tijela,
Drugim aktima koje donosi Upravno vijeće, sukladno zakonskim i podzakonskim
propisima.
Članak 11.
Statut Vrtića donosi Upravno tijelo, uz suglasnost osnivača.
Drugi opći akti donose se na način propisan Statutom.
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Članak 12.
Prostorni uvjeti i materijalni uvjeti:
Prostorne uvjete, didaktička sredstva i pomagala za rad Vrtića osigurava Osnivač.
Financijski uvjeti za rad Vrtića osiguravaju se iz proračunskih sredstava Osnivača i
sredstava korisnika i drugih sredstava dopuštenih Zakonom.
Članak 13.
Vrtić se osniva na neodređeno vrijeme.
Vrtić počinje s radom nakon što se od nadležnih upravnih tijela pribave potrebne
suglasnosti i odobrenja za početak rada.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 15.
Donošenje Odluke o financiranju dječjeg vrtića i igraonice za djecu predškolske dobi na
području Općine Kloštar Podravski
Siniša Pavlović: Donošenje ovih Odluka također se veže na pojašnjenje iz točke 13. dnevnog
reda.
Sa 13 glasova „ZA“ donesena je
ODLUKU
o financiranju rada igraonice za djecu predškolske dobi
na području Općine Kloštar Podravski
Članak 1.
Općina Kloštar Podravski će iz Proračuna Općine Kloštar Podravski financirati rad
igraonice za djecu predškolske dobi u dobi od tri do šest godina na području Općine Kloštar
Podravski.
Članak 2.
Predviđena sredstva za financiranje odgojno-obrazovnih programa iz Proračuna
Općine Kloštar Podravski za 2014. godinu iznose 40.000,00 kuna.
Roditelji djece koja bi dolazila u igraonicu za djecu predškolske dobi također bi
jednim dijelom sudjelovali u sufinanciranju navedenog programa i to sa 100,00 kuna
mjesečno po djetetu, za drugo dijete sa 70,00 kuna mjesečno, a za treće dijete bilo bi
besplatno.
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Članak 3.
Sredstva bi se koristila namjenski za pokriće troškova rada igraonice za djecu
predškolske dobi.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sa 13 glasova „ZA“ donesena je
ODLUKU
o financiranju rada
„Male škole“ na području Općine Kloštar Podravski
Članak 1.
Općina Kloštar Podravski će iz Proračuna Općine Kloštar Podravski financirati rad
„Male škole“ za djecu godinu dana prije polaska u osnovnu školu na području Općine Kloštar
Podravski.
Članak 2.
Predviđena sredstva za financiranje rada „Male škole“ iz Proračuna Općine Kloštar
Podravski za 2014. godinu iznose 47.000,00 kuna.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 16.
Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog
ugovora na području Općine Kloštar Podravski
Melita Lacković: Nakon obavljene revizije učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta na
području Općine Kloštar Podravski od strane Državnog ureda za reviziju naloženo nam je i
preporučeno da uskladimo Odluku o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na
temelju pisanog ugovora na području Općine Kloštar Podravski.
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Usklađenje ove Odluke odnosi se na vrijednost poslova do 70.000,00 kuna godišnje gdje je u
prijašnjoj odluci stajalo da se može provesti postupak prikupljanja ponuda o čemu odlučuje
općinski načelnik. Po nalazu Državnog ureda za reviziju i odredbom članka 15. Zakona o
komunalnom gospodarstvu nije predviđena mogućnost povjeravanja određenih komunalnih
poslova na temelju ugovora bez provedenog postupka prikupljanja ponuda ili javnog
natječaja, te smo u skladu sa tim donijeli novu Odluku. Ovom Odlukom određuju se
komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanja
komunalne djelatnosti fizičkoj ili pravnog osobi na vrijeme od četiri godine, te uvjeti za
provedbu postupka te odabir najpovoljnije ponude za obavljanje poslova na temelju pisanog
ugovora.
Bez prethodne rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesena je Odluka o komunalnim
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Kloštar
Podravski.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 17.
Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Kloštar Podravski
Melita Lacković: Po nalogu Državnog ureda za reviziju kada su izvršili reviziju učinkovitosti
nerazvrstanih cesta na području Općine Kloštar Podravski predloženo nam je da uskladimo
Odluku o nerazvrstanim cestama na području Općine Kloštar Podravski. Odluka o
nerazvrstanim cestama donesena je još 1998. godine i njena izmjena u 2004. godini, a u
međuvremenu je na snagu stupio novi Zakon o cestama pa smo išli na donošenje nove
Odluke o nerazvrstanim cestama. Navedenom Odlukom uređuje se upravljanje, financiranje,
korištenje i zaštita te nadzor nad nerazvrstanim cestama na području Općine Kloštar
Podravski.
Bez prethodne rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesena je Odluka o nerazvrstanim
cestama na području Općine Kloštar Podravski.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 18.
Donošenje Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina na području Općine Kloštar
Podravski u vlasništvo javnog isporučitelja
Siniša Pavlović: Komunalije d.o.o. Đurđevac su nas zatražile prijenos prava građenja za dio
građevine izgradnje opskrbnog vodovoda naselja Budančevica i Kloštar Podravski. Za etapu
II, financijer su bile Hrvatske vode. Za ishođenje uporabne dozvole treba izmijeniti potvrdu
glavnog projekta kako bi Komunalije d.o.o. stekle pravnu osnovu za obavljanje tehničkog
pregleda izgrađene građevine.
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Sa 11 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“ donesena je
ODLUKA
o izmjeni investitora u Potvrdi glavnog projekta
za Etapu II izgradnje opskrbnog vodovoda naselja Budančevica
i Kloštar Podravski
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski je suglasno sa prijenosom prava građenja
sa Općine Kloštar Podravski na Komunalije d.o.o. Đurđevac za Etapu II izgradnje opskrbnog
vodovoda naselja Budančevica i Kloštar Podravski.
Članak 2.
Daje se suglasnost na izmjenu investitora u Potvrdi na glavni projekt za Etapu II
izgradnje opskrbnog vodovoda naselja Budančevica i Kloštar Podravski.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Siniša Pavlović: Komunalije d.o.o. Đurđevac su nam uputile i zahtjev za prijenos komunalnih
vodnih građevina u vlasništvo javnog isporučitelja. Zakon nudi dva oblika: prijenos bez
naknade i prijenos putem temeljnog uloga u društvo. Predlaže da se donese Odluka putem
temeljnog uloga u društvo i napravi procjena vrijednosti sa udjelom. Naš udio da uđe u
temeljni udio Komunalija d.o.o. a od isporučitelja tražimo da se obveže održavati tu mrežu.
Sa 12 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ donesena je
ODLUKA
o prijenosu komunalnih vodnih građevina na području Općine Kloštar Podravski
u vlasništvo javnog isporučitelja
Članak 1.
Odlukom o prijenosu komunalnih vodnih građevina na području Općine Kloštar
Podravski u vlasništvo javnog isporučitelja (u daljnjem tekstu: Odluka) prenose se komunalne
vodne građevine na području Općine Kloštar Podravski (u daljnjem tekstu: Općina) u
vlasništvo javnog isporučitelja.
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Članak 2.
Općina Kloštar Podravski vodne građevine na području Općine prenosi u vlasništvo
javnog isporučitelja putem temeljnog uloga u društvu, s tim da se javni isporučitelj obveže
održavati vodovodnu mrežu na području Općine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 19.
Donošenje Zaključka o usvajanju Razvojne strategije Općine Kloštar Podravski za razdoblje
od 2013. do 2017. godine
Siniša Pavlović: Općinska razvojna strategija se radi na vrijeme od četiri godine, ona je
rađena na bazi podataka iz PORE Razvojne agencije i sukladno Županijskoj razvojnoj
strategiji, ovo je radna verzija Strategije. Predlaže da na jednoj od idućih sjednica Općinskog
vijeća donesemo ovu Strategiju, a do tada članovi Općinskog vijeća neka daju svoje
prijedloge koji će se staviti u Općinsku razvojnu strategiju.
Đuro Gregurić: Ima prijedlog vezano uz Proračun.........neke druge Općine imaju problema sa
stvarima koje ćemo i mi imati a to je ostanak školovanih mladih ljudi u ovom dijelu
Podravine. Predlaže da Općina sufinancira zapošljavanje ljudi sa svojega područja i da npr.
5.000,00 kuna dajemo za otvaranje novog obrta, OPG-a za zapošljavanje, to bi bila
jednokrana sredstva s tim da taj obrt radi barem godinu dana.
Siniša Pavlović: Poticajna sredstva za otvaranje novih radnih mjesta i otvaranje obrta i firmi
bi dobro došlo i to je za početak jako dobro. Prijedlog pod točkom kada se razmatrao
Proračun rečeno je da ako će pod ovom točkom biti prijedloga da se isti stave u Proračun. Na
jednoj od sljedećih sjednica Općinskog vijeća predlaže da se donesu kriteriji prema kojima bi
se poticalo otvaranje novih obrta na području Općine Kloštar Podravski i zapošljavanje novih
osoba. Predlaže da se u Proračun Općine Kloštar Podravski za 2014. godinu stavi stavka –
Subvencije obrtnicima za razvoj poduzetništva i zapošljavanje u svoti 50.000,00 kuna.
Marijan Debeljak: Općina Podravske Sesvete daje stimulaciju svojim poduzetnicima za
otvaranje novih firmi.
Siniša Pavlović: Ovo je jako dobar prijedlog ali treba paziti da ne budemo izigrani i cilj nam
je da kriteriji koji budu postavljeni koriste cijeloj zajednici.
Branko Špiranec: Cilj nam je zaustaviti mlade ljude da ostanu na prostoru općine.
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Nakon rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesen je
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se prijedlog izrađene Općinske razvojne strategije Općine Kloštar Podravski
za razdoblje od 2013-2017. godine.
II.
Općinska razvojna strategija je strateški dokument kojim su postavljeni okviri budućeg
razvoja Općine Kloštar Podravski za vrijeme od četiri godine.
III.
Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski će na jednoj od narednih sjednica donijeti
Općinsku razvojnu strategiju Općine Kloštar Podravski za navedeno razdoblje.

Točka 20.
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja
nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Koprivničko-križevačke županije za
područje Općine Kloštar Podravski
Siniša Pavlović: Državni ured za reviziju, Područni ured Koprivnica dostavio nam je Izvješće
o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne
samouprave Koprivničko-križevačke županije a odnosi se na područje Općine Kloštar
Podravski. U nalazu i preporukama Državnog ureda za reviziju da uskladimo Odluku o
nerazvrstanim cestama na području Općine Kloštar Podravski sa Zakonom o cestama, te da
poduzmemo potrebne radnje radi ustrojavanja i vođenja jedinstvene baze podataka o
nerazvrstanim cestama. Također su nam predložili da uskladimo Odluku o komunalnim
djelatnostima koje se mogu povjeravati na temelju pisanog ugovora. Prihvatili smo nalaz i
preporuke Državnog ureda za reviziju i naveli da ćemo akte uskladiti sa njihovim
preporukama i u buduće postupati prema njihovim preporukama.
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Sa 13 glasova „ZA“ donesen je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja
nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave
Koprivničko-križevačke županije za područje
Općine Kloštar Podravski
I.
Usvaja se Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u
jedinicama lokalne samouprave Koprivničko-križevačke županije za područje Općine Kloštar
Podravski Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Koprivnica, KLASA: 041-01/13-1512, URBROJ: 613-08-13-121 od 20. studenoga 2013. godine.
II.
Izvješće iz točke I. ovoga Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu.

Točka 21.
Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Kloštar Podravski u 2014. godini
Melita Lacković: Uz Proračun Općine Kloštar Podravski za 2014. godinu donose se i
Smjernice za organizaciju i sustav zaštite i spašavanja na području Općine Kloštar Podravski
u 2014. 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 2014. godini.

Sa 13 glasova „ZA“ donesene su Smjernice za organizaciju i ravoj sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini.
Smjernice se prilažu ovom zapisniku i čine 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 20:00 sati.
ZAPISNIČARKA:

PREDSJEDNIK:

Melita Lacković

Mirko Debeljak

