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 Z A P I S N I K 

sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, 

održane 5. veljače 2014. godine u općinskoj vijećnici 

u Kloštru Podravskom, Trg Svete Obitelji 2 

 

 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/14-01/01 URBROJ: 2137/16-14-1 od  

27. siječnja 2014. godine. 

 Sjednicu je otvorio predsjednik gosp. Mirko Debeljak u 18:00 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) Ostali: 

1. Siniša Pavlović – općinski načelnik, 

2. Antun Karas – zamjenik općinskog načelnika, 

3. Melita Lacković – referent za administrativne poslove – zapisničarka.  

 

 

Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski usvojen je sa 13  

glasova „ZA“ bez primjedaba. 

 

Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski usvojen je sa 13  

glasova „ZA“ bez primjedaba. 
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Predsjednik je predložio sljedeći 

 

D N E V N I   R E D 

 

 

1. Donošenje Odluke o prijenosu i prodaji poslovnog udjela u trgovačkom društvu Komunalne 

usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac. 

2. Donošenje Odluke o promjeni poslovne banke za financijsko poslovanje Općine Kloštar 

Podravski. 

3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena usluga na grobljima na 

području Općine Kloštar Podravski. 

4. Razmatranje prijedloga Općinske razvojne strategije Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 

2013-2017. godine. 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na pisma namjere tvrtke BISTRA d.o.o. 

Đurđevac. 

6. Donošenje Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine 

Kloštar Podravski u 2013. godini. 

7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski 

za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine. 

8. Donošenje Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja na području Općine Kloštar 

Podravski u 2014. godini. 

9. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Organizacijskog odbora za proslavu Dana općine. 

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

području Policijske postaje Đurđevac za prosinac 2013. godine. 

 

Dnevni red je usvojen sa 13 glasova „ZA“. 

 

A K T U A L N I   S A T 

 

 Branko Špiranec: Da li se radniku koji važe isplaćuje 200,00 kuna u plaći kao što je 

rečeno na jednoj od prethodnih sjednica? 

Siniša Pavlović: O tome je rasprava napravljena i dogovoreno je da će Mjesni odbor 

Kloštar Podravski upravljati sa vagom, sada trenutno u radnom vremenu važe radnik 

Filipović.  

Ivan Čupen: Rečeno je na prošloj sjednici da bi se nekome platilo jednokratno za taj 

posao,  razgovarao je sa ljudima ali nitko ne želi vagati.  

Siniša Pavlović: Vezano za točku o naknadi grobnih mjesta osnovat će se radna grupa 

pa predlaže da ta grupa riješi i problematiku vaganja. Predlaže da se ispita zakonska 

regulativa i da se vidi kako se to može riješiti, te ako bude mogućnosti da se naplati od 

ljudi onda će biti i mogućnosti da se plati i tom radniku koji će vršiti vaganje. 
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Marijan Debeljak: O vagi je već puno razmišljano i pokušavalo se iznaći rješenje,  bilo 

bi najbolje da se vaga ne spominje, da bi vaga bila legalna postoje zakonske obveze 

koje se moraju ispoštivati da bi se vaga mogla koristiti. 

 

 Siniša Pavlović: Podnosi kratko izvješće od prošle sjednice Općinskog vijeća.  

Intenzivno se radi na projektu kružnog toka u centru naselja Kloštar Podravski sa 

Hrvatskim cestama. Projektanti firma RenCon d.o.o. iz Osijeka uvažit će varijantu B 

za izgradnju kružnog toka, a to je da se kružni tok pomakne jer direktorica „Sloge- 

Podravska trgovina“ iz Đurđevca nije bila suglasna sa prijedlogom da se obuhvati dio 

čestice koji se nalazi u njihovom vlasništvu. 

Vezano za izgradnju kanalizacije potpisan je ugovor sa tvrtkom Tetida j.d.o.o. iz 

Koprivnice, javit ćemo se na natječaj vrijedan preko 18.000.000,00 kuna. Zahtjev 

ćemo uputiti za dobivanje sredstava iz EU fondova za izgradnju kanalizacije za naselja 

Kloštar Podravski i Budančevica, paralelno smo dali ponude koliko bi nas koštala 

izrada projektne dokumentacije za naselja Kozareva i Prugovac. Uskoro bude raspisan 

natječaj za izradu projektne dokumentacije gdje će se staviti izrada navedene projektne 

dokumentacije. Taj natječaj koji bude raspisan ide nam u prilog jer će se tu staviti i 

pročistači putem kontejner sistema. Tvrtka „Biogest“ je radila takove pročistače ali 

trebamo razmišljati da pročistač koji je rađen u općinama koje su imale mogućnosti za 

njegovo održavanje predstavlja veliki problem održavanja to je skupo u budućnosti 

trebamo razmišljati da ne opteretimo općinski proračun. Na nama je da osiguramo 

mjesto tj. najnižu točku u naselju za postavljanje kontejnera, trebamo dovesti struju i 

vodu te vršiti održavanje i servisiranje. 

Radi se na izmjenama i dopunama projektne dokumentacije za izgradnju školsko 

sportske dvorane vezano za energetsku učinkovitost, ići će se sa panelima na krovu za 

grijanje u zimskom i hlađenje u ljetnom periodu.  

Raspisan je natječaj za regionalni razvoj preko PORE razvojne agencije iz Koprivnice, 

naša Županija bi trebala dobiti 2.600.000,00 kuna, također i naša Općina bi trebala 

dobiti nešto od tih sredstava. Trebali bi 10% sredstava izdvojiti iz općinskog 

proračuna,  napravljeni su troškovnici, i pozvan je projektant. Kandidirali smo 

projekat za društveni dom Kloštar Podravski za uređenje unutrašnjosti doma, (bina, 

prednja strana bine, ulaz u podrum i cijeli podrum), društveni dom Prugovac tj. 

vatrogasni dom, groblje Prugovac postavila bi se ograda, općinska zgrada (uredile bi 

se stepenice ulazna vrata, potkrovlje, protupožarni ulaz i izlaz iza zgrade), Kozarevac 

postavila bi se ograda na groblju i kompletna rasvjeta na groblju) vrata na 

vatrogasnom domu u Kloštru Podravskom je potrebno renovirati, i društveni dom 

Oderjan u Kloštru Podravskom također je potrebno kompletno renovirati. Kroz 

navedene projekte mogli bi dobiti 200.000,00 do 300.000,00 kuna za gore navedene 

namjene. 

 Ivan Čupen: Za izradu termo fasade da li postoji kakva mogućnost od jedinice lokalne 

samouprave za sufinanciranje? 

Siniša Pavlović: Naša Općina nema donesenu takovu odluku. 

Franjo Budrović: Požeško slavonska županija je davala takve subvencije. 

Siniša Pavlović: Naša Županija nije na području posebne državne skrbi. 
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Točka 1. 

Donošenje Odluke o prijenosu i prodaji poslovnog udjela u trgovačkom društvu Komunalne 

usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac 

 

 

Siniša Pavlović: Općina Kloštar Podravski ima 2% udjela temeljnog kapitala u T.D. 

Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac, Grad Đurđevac je iskazao interes o prijenosu i 

prodaji 1% udjela temeljnog kapitala  Općine Kloštar Podravski u nominalnom iznosu od 

200,00 kuna, našoj Općini ostao bi još 1% udjela temeljnog kapitala u T.D. Komunalne 

usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac.  Održan je sastanak u Općini sa direktorom Komunalnih 

usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac, te predstavnicima Općine, gosp. Mirko Debeljak i gosp. 

Marijan Debeljak, te općinski načelnik  i konstatirano je sljedeće da će Općina Kloštar 

Podravski Gradu Đurđevcu prodati 1% temeljnog kapitala u nominalnoj vrijednosti od 200,00 

kuna. Općini Kloštar Podravski ostaje još 1% temeljnog kapitala u Komunalnim uslugama 

Đurđevac d.o.o. Đurđevac.  Razlog prodaje je da možemo poslove sa Komunalijama 

dogovarati direktno, dosadašnja suradnja je bila korektna sa Komunalijama. 

Mirko Debeljak: To nema veze sa onim udjelom koji imamo u Komunalijama, to je nova 

tvrtka koja je nagomilala dug a Grad Đurđevac sanira taj dug, zamolili su da prodamo taj 1% 

dionica, a sebi ostavimo 1% da bi mogli izravno ugovarati poslove sa njima. 

Branko Špiranec: Nisu baš bili korektni prema nama naročito kod natječaja za koncesiju za 

odvoz smeća.  

Marijan Debeljak: Ako se kupuje neki udio svaki smatra da dobi od toga neku dobit a ne da 

saniramo gubitke od te firme.  

Siniša Pavlović: Nije mislio na sve njihove usluge, ali oni nam održavaju javnu rasvjetu, 

prazne zelene otoke sa staklenom ambalažom.  

 

 Nakon rasprave sa 13 glasova ZA donesena je  

 

O D L U K A 

o prijenosu i prodaji poslovnog udjela u trgovačkom društvu 

Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac 

 

 

Članak 1. 

 

 Temeljem iskazanog interesa Grada Đurđevca, Općina Kloštar Podravski prenosi i 

prodaje Gradu Đurđevcu poslovni udio u trgovačkom društvu Komunalne usluge Đurđevac 

d.o.o. u nominalnom iznosu od 200,00 kuna, odnosno 1% temeljnog kapitala. 

 Poslovni udio prenosi se prodajom prema nominalnoj vrijednosti poslovnog udjela. 

 

Članak 2. 

 

 Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Kloštar Podravski da u ime Općine Kloštar 

Podravski potpiše ugovor o prijenosu i prodaji poslovnog udjela iz članka 1. ove Odluke. 
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Točka 2. 

Donošenje Odluke o promjeni poslovne banke za financijsko poslovanje  

Općine Kloštar Podravski 

 

 

Siniša Pavlović: Ova točka dnevnog reda je stavljena iz razloga jer u prethodnom razdoblju je 

obavljeno dosta telefonskih razgovora sa predstavnicima više banaka a vezano za podržavanje 

projekata Općine Kloštar Podravski prema EU fondovima. Ovaj natječaj koji je raspisan od 

18.000.000,00 kuna, Općini bi trebala izjava banke da nas ona podržava u tom dijelu.  U 

međuvremenu obavljen je razgovor sa Slatinskom bankom. Predlaže da se donese danas 

odluka da se razgovara sa predstavnicima ostalih banaka jer je svaka banka tražila da 

prebacimo svoj račun kod njih i da nam vode financijsko poslovanje. Mišljenja je da mi 

postavimo svoje uvjete, da se ljudima omogući da imamo u centru naselja Kloštar Podravski 

neki transakcijski šalter ili bankomat. Svih prijašnjih godina Hrvatska pošta nas ucjenjuje da 

im financijski pomognemo, ona se pretvorila u trgovinu, bilo koja transakcija na pošti je 

skupa, ukoliko neka banka otvori svoju poslovnicu u Kloštru Podravskom, budemo morali 

ukidati i blagajnu, ako ta banka dođe vodit će se briga o tome da prema mještanima općine 

nema plaćanja provizije na plaćanje komunalne naknade i ostalih davanja prema Općini. 

Predlaže da se donese odluka da i dalje pregovaramo ali da se možemo prebaciti uz dva uvjeta 

banka koja će nas podržavati u natječajima prema EU fondovima i isto tako u dogovoru da 

otvori poslovnicu ili transakcijski šalter na prostoru općine. Zanimaju nas uvjeti na dobrobit 

mještana općine. 

Ivan Čupen: Razmišljanja je da nam Slatinska banka najmanje odgovara što se tiče naših 

građana, najveći dio mještana ima račune u Zagrebačkoj banci. Predlaže da se ide sa bankom 

koja obuhvaća i širi broj ljudi. 

Siniša Pavlović: Obavio je razgovor sa predstavnicima Slatinske banke ali predlaže da se 

donesen odluka da se ide sa našim uvjetima, odluka se neće donijeti bez Općinskog vijeća, 

neka se danas donese odluka sa uvjetima koji nas zadovoljavaju da bi račun prebacili iz 

Zagrebačke banke u drugu banku. 

Branko Špiranec: Trebalo bi prihvatiti bilo koju banku koja želi otvoriti svoju poslovnicu u 

Kloštru Podravskom. Prije par godina se bankama prezentiralo ali odgovora nije bilo. 

Siniša Pavlović: Danas bi se donijela odluka koji nas uvjeti zanimaju u vezi sa promjenom 

poslovne banke, sve drugo bude vezano ugovorom a Općinsko vijeće će donijeti konačnu 

odluku.  

 

 

Nako  rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesena je 

 

O D L U K A 

o donošenju uvjeta o promjeni poslovne banke 

za financijsko poslovanje Općine Kloštar Podravski 

 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom određuju se uvjeti vezani uz promjenu poslovne banke za financijsko 

poslovanje Općine Kloštar Podravski. 

 

 

Članak 2. 
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 Uvjeti za promjenu poslovne banke kod pregovora su sljedeći: da banka može Općinu 

Kloštar Podravski podržati za kandidiranje projekata prema EU fondovima i isto tako da se na 

području naselja Kloštar Podravski otvori poslovnica te banke ili trasakcijski šalter. 

 

Članak 3. 

 

 Daje se ovlaštenje općinskom načelniku da i dalje vrši pregovore sa predstavnicima 

banaka uz uvjete navedene u članku 2. ove Odluke.  

 

Članak 4. 

 

 Konačnu odluku o promjeni poslovne banke za financijsko poslovanje Općine Kloštar 

Podravski donijet će Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski. 

 

Članak 5.  

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

 

Točka 3. 

Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena usluga na grobljima na 

području Općine Kloštar Podravski 

 

Siniša Pavlović: Predlaže pod ovom točkom da se ne utvrdi cijena usluga na grobljima, već  

da se odredi radna grupa koja će od susjednih općina pogledati njihove odluke i na koji način 

oni vrše naplatu usluga na grobljima, te izvidjeti socijalnu situaciju na području naše općine. 

Predlaže da se u radnu grupu imenuju: Antun Karas, Mirko Debeljak, Marijan Debeljak i 

Melita Lacković, a na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća da se dade prijedlog o promjeni 

cijena usluga na grobljima. 

Antun Karas: Predlaže da se i predsjednici Mjesnih odbora uključe u rad te radne grupe. 

Marijan Debeljak: Neka se uključe i predsjednici Mjesnih odbora u radnu skupinu jer nije u 

pitanju samo cijena usluga, imamo osoba raznih vjeroispovjesti koje se zakapaju na našim 

grobljima, nemamo nekakva druga groblja pa predlaže da u odluci bude spomenuto da je to 

katoličko groblje a da se mogu ukapati i osobe druge vjeroispovjesti. Spreman je pomoći u 

tome da se izradi jedan Pravilnik, neka grobna mjesta su šira a vode se pod jednim 

katastarskim brojem, trebalo bi se odrediti koliko se osoba može ukopati u jedno grobno 

mjesto.  

Antun Karas: Treba proširiti radnu skupinu i trebalo bi raspraviti o tome, a što se tiče 

financiranja trebalo bi pojednostaviti. 

Prijedlog osoba u radna grupu: Antun Karas, Mirko Debeljak, Marijan Debeljak, Melita 

Lacković, Ivan Čupen, Josip Nađ i Ivan Tudić. 

 

 

Nakon rasprave sa 13 glasova „ZA“ doneseno je 
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R J E Š E N J E  

o imenovanju članova radne grupe 

 

 

I. 

 

  U radnu grupu za davanje prijedloga o promjeni cijena usluga na grobljima na 

području Općine Kloštar Podravski imenuju se: 

 

1. Antun Karas 

2. Mirko Debeljak, 

3. Marijan Debeljak,  

4. Melita Lacković, 

5. Ivan Čupen, 

6. Josip Nađ, 

7. Ivan Tudić. 

 

 

II. 

 

 Radna grupa iz točke I. ovoga Rješenja razmotrit će prijedloge i sve mogućnosti 

vezane uz promjenu cijena usluga na grobljima na području Općine Kloštar Podravski, te isto 

prezentirati članovima Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski. 

 

 

 

Točka 4. 

Razmatranje prijedloga Općinske razvojne strategije Općine Kloštar Podravski za 

razdoblje od 2013-2017. godine 

 

Siniša Pavlović:  U prijedlogu Općinske razvojne strategije Općine Kloštar Podravski za 

razdoblje od 2013.-2017. godine, napravljene su izmjene, rečeno je da će članovi Općinskog 

vijeća doći u Općinu i dati svoje prijedloge, zahvaljuje se svima koji su došli, zahvaljuje se 

predsjedniku Općinskog vijeća gosp. Mirku Debeljaku jer je dosta pomogao oko izrade 

općinske Strategije. Ima izmjena što se tiče Odbora za praćenje i provedbu Općinske razvojne 

strategije: predložene su druge osobe, predsjednik Odbora je općinski načelnik, zamjenik 

predsjednika Odbora Mirko Debeljak, drugi zamjenik predsjednika Odbora je Marijan 

Debeljak, predstavnik Odbora za gospodrastvo je Franjo Budrović, predstavnik obrtnika i 

malih poduzetnika je Đuro Gregurić, predstavnik srednjih i velikih poduzetnika je Bernard 

Domović, predstavnik odgojnih i obrazovnih instituciju je Dražen Vučak i predstavnik udruga 

građana je Josip Nađ. 

Branko Špiranec: Predlaže da se u taj Odbor stavi i netko iz naselja Kozarevac. 

Dražen Vučak: Izjasnio se da ne prihvaća dužnost predstavnika odgojnih i obrazovnih 

institucija i da se netko drugi imenuje umjesto njega na to mjesto. 
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Siniša Pavlović: Na sljedećoj sjednici će se definitivno donijeti općinska razvojna strategija. 

Ako ima nekih nadopuna i izmjena neka članovi Općinskog vijeća dođu kod njega i dadu 

svoje prijedloge da se ta razvojna strategija donese. 

Đuro Gregurić: Sve se temelji na obrazovanju i razvoju tehnologije i to mu je drago da je na 

prvom mjestu. Naglasak je na sufinanciranju obrazovanja,  tehnologije i poduzetništva. 

Siniša Pavlović: Na jednoj od idućih sjednica predlaže da se razmotri subvencioniranje naših 

srednjoškolaca bio je na sastanku u Obrtničkoj komori, krajem prošle godine neke Općine su 

potpisale ugovor sa Obrtničkom komorom za sufinanciranje srednjoškolaca i to za deficitarna 

zanimanja, npr. tvrtka Herbas iz Budančevice, sa njima možemo sklopiti ugovor o praksi, 

također i sa tvrtkom Hrastico u Poduzetničkoj zoni „ISTOK“ u Kloštru Podravskom. 

Subvencija iznosi 700,00 kuna na način da 50% sufinancira Obrtnička komora a 50% Općina, 

i sa tvrtkom RASCO iz Kalinovca se može sklopiti takav ugovor. Napravit će se rasprava o 

tome gdje će se srednjoškolcima pokušati pomoći u tom dijelu.  

Marijan Debeljak: Jasno nam je svima koliko naša Općina može pomoći poduzetnicima to je 

jako malo, a strategija više ovisi o državnoj politici i strategiji. Općina bi se možda mogla 

odreći  poreza na tvrtku kojega plaćaju naši obrtnici ili vlasnici tvrtki, financijski pomoći 

možemo jako malo.  

Antun Karas: Od 1984. godine prati situaciju i već duže vremena govori što se tiče 

Gospodarske komore. Nekad je tajnik udruge mogao dati sve upute oko otvaranja obrta, a 

sada to više nije tako. Za to je da se pomogne gospodarstveniku, nije to loše i trebalo bi 

podržati i kolike su mogućnsoti i iz kojeg dijela. 

Siniša Pavlović: Postoji razvojna vizija naše Općine o tome će se razgovarati i izmjene 

napraviti u Općini. 

Mirko Debeljak: Predlaže neka članovi Općinskog vijeća pročitaju ovu općinsku Strategiju i 

neka traže obrazloženje na pitanja koja nisu razumljiva kako bi dobili odgovore. 

 

 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na pisma namjere  

tvrtke BISTRA d.o.o. Đurđevac 

 

Siniša Pavlović: Primili smo pisma namjere od strane tvrtke Bistra d.o.o. Đurđevac jedno je 

vezano za eksploataciju prirodnih resursa – pijeska na pješćari Draganci i novo pismo namjere 

vezano za izgradnja domova za stare i nemoćne osobe. Direktor Bistre d.o.o. Đurđevac je bio 

kod njega na razgovoru i obrazložio je navedena pisma namjere. Bistra d.o.o. Đurđevac ima 

namjeru graditi  starački dom za 50 osoba, ne vidi razlog zašto im se ta suglasnost ne bi dala. 

Ivan Čupen: Da li imamo lokaciju za izgradnju staračkog doma? 

Antun Juhas: Budući da je to samo pismo namjere možda će oni otkupiti zemljište od 

privatnih osoba.  

Siniša Pavlović: Predlaže da im se dade suglasnost za izgradnju staračkog doma, uz 

suglasnost JLS vidjet će se da li je našim Prostornim planom predviđena izgradnja staračkog 

doma,  zajednički ćemo iznači mogućnosti za izgradnju. 
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 Nakon rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesena je 

 

O D L U K U 

o davanju suglasnosti  za izgradnju doma za 

stare i nemoćne osobe na području Općine Kloštar Podravski 

 

 

Članak 1. 

 

 Temeljem iskazanog interesa i pisma namjere tvrtke BISTRA d.o.o. za projektiranje, 

izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo, Đurđevac, Antuna Radića 

8c za izgradnju domova za stare i nemoćne osobe, Općina Kloštar Podravski daje suglasnost 

tvrtki BISTRA d.o.o. Đurđevac za izgradnju doma za stare i nemoćne osobe na području 

Općine Kloštar Podravski. 

 

Članak 2. 

 

 Potrebno je izvidjeti sukladno Prostornom planu uređenja Općine Kloštar Podravski na 

kojoj lokaciji je moguća izgradnja građevine za takove namjene. 

 

Članak 3. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

Siniša Pavlović: Vezano za pismo namjere tvrtke Bistra d.o.o. Đurđevac za eksploataciju 

pridnih resursa – pijeska na pješćari Draganci, na prošloj sjednici je također bilo prezentirano 

ovo pismo namjere članovima Općinskog vijeća i obrazloženo, suglasnost nije bila pozitivna. 

Ponovno nam je upućeno na razmatranje. 

Marijan Debeljak: Jasno je da ako je to naše zemljište mi to moramo dati na javni natječaj. 

Bistra d.o.o. Đurđevac bi vršila ispitivanje a pitanje je da li bi oni dobili to zemljište na 

natječaju. Ovo nije na području naše općine već k.o. Kalinovac. 

Branko Špiranec: Pijeska ima jako malo, ali ima u Budančevici livade koje su otkupili. 

 

Nakon rasprave sa 13 glasova „PROTIV“ donesena je 

 

O D L U K A 

 

 

 

Članak 1. 

 

 Temeljem iskazanog interesa i pisma namjere tvrtke BISTRA d.o.o. za projektiranje, 

izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo, Đurđevac, Antuna Radića 

8c za eksploataciju prirodnih resursa – pijeska na pješćari Draganci, Općina Kloštar Podravski 

ne daje suglasnost tvrtki BISTRA d.o.o. Đurđevac na navedeno pismo namjere. 
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Članak 2. 

 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

Točka 6. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Kloštar Podravski u 2013. godini 

 

Melita Lacković: Svake godine donosimo Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na 

području Općine Kloštar Podravski za prethodnu godinu i dužni smo ju prosljediti Državnoj 

upravni za zaštitu i spašavanje u Koprivnicu. Analizom je obuhvaćen Plan zaštite i spašavanja 

i Plan civilne zaštite, te stanje sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kloštar 

Podravski, stanje po sastavnicama sustava zaštite i spašavanja, Stožer zaštite i spašavanja, 

postrojbe Civilne zaštite i povjerenici civilne zaštite. Svake godine imamo i inspekcijski 

nadzor sustava zaštite i spašavanja. Sukladno zaključku Analize u narednom razdoblju, 

sukladno mogućnostima iz Proračuna potrebno je opremati i educirati pripadnike postrojbe 

CZ opće namjene, povjerenike CZ, kao i članove Stožera zaštite i spašavanja. Nabaviti 

osnovnu zaštitnu opremu i sredstva kao npr. zaštitne gumene čizme, zaštitne cipele, zaštitna 

radna odijela i kombinezone, zaštitne rukavice, lopate, vreće za pijesak, najlon folije, kišne 

kabanice i slično.  

Branko Špiranec: Koje su osobe u Stožeru zaštite i spašavanja? 

Melita Lacković: Antun Karas, kao zamjenik općinskog načelnika je načelnik Stožera, Mirko 

Debeljak, predsjednik Općinskog vijeća je zamjenik načelnika Stožera, Ivan Hadžija, voditelj 

odjela za preventivne i planske poslove u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje je član 

Stožera, Martin Krupski, zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Kloštar Podravski je član 

Stožera, Zlata Domović, specijalista opće medicine, je članica Stožera i Držaen Lacković koji 

je zastupnik ispred Općine Kloštar Podravski u Skupštini Gradskog društva Crvenog križa 

Đurđevac je član Stožera. 

Josip Nađ: Čitao je Plan zaštite ispašavanja, gdje su predviđena skloništa? 

Melita Lacković: U ovoj Analizi što se tiče skloništa Općina Kloštar Podravski na svom 

području nema izgrađena skloništa osnovne zaštite. 

 

Nakon rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesen je 
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 Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Analize sustava zaštite i spašavanja 

na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini 

 

I. 

 

 Usvaja se Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kloštar Podravski u 

2013. godini  KLASA: 214-03/14-01/01 URBROJ: 2137/16-14-1 od  5. veljače 2014. godine. 

 

II. 

 

 Analiza iz točke I. ovoga Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu. 

 

 

Točka 7. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kloštar 

Podravski za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine 

 

Siniša Pavlović:  Obrazložio je članovima Općinskog vijeća polugodišnje izvješće. U 

navedenom razdoblju izvršeni su radovi na društvenom domu u Budančevici, radovi na 

unutarnjem uređenju društvenog doma (radovi na struganju, gletanju i bojanju zidova, 

farbanju lamperije i brodskog poda, te ugradnji ugradbenih kutija za rasvjetna tijela), izvršena 

je zamjena  postojeće drvene stolarije sa PVC stolarijom,  te su izvršeni radovi na oblaganju 

zidova sa knaufom i postavljen je laminat.  Izvedeni su radovi na objektu mrtvačnice u naselju 

Kloštar Podravski (građevinski radovi, gletanje, struganje te bojenje zidova i stropa, 

postavljanje pločica, bojanje i lakiranje ulaznih vrata, fasade na objektu mrtvačnice, 

zamijenjeno je krovište, stolarija), na objektu mrtvačnice u naselju Kozarevac obnovljena je 

fasada, stolarija i krovište. 

Izvršena je sanacija udarnih rupa na nerazvrstanim cestama na području općine. 

Izvršena je izmjena javne rasvjete po svim naseljima općine. Sanirani su poljski putevi (navoz 

šljunka i rad stroja). Promijenjena je preostala stolarija na zgradi Općine u Kloštru 

Podravskom. Održan je radni sastanak sa predstavnicima HŽ Infrastrukture, Zagreba vezan za 

željezničko cestovne prijelaze. U više navrata održan je sastanak sa predstavnikom Hrvatskih 

cesta vezan za izgradnju kružnog toka u centru naselja Kloštar Podravski. Za otvaranje 

igraonice za djecu predškolske dobi poslan je zahtjev prema Ministarstvu znanosti, 

obrazovanja i športa. Uveden je besplatni prijevoz za mještane općine iz svih naselja prema 

Đurđevcu, izdan je po prvi puta glasnik Općine Kloštar Podravski. 

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine u Proračunu Općine Kloštar Podravski 

izvorni prihodi su iznosili 1.303.060,67 kuna. 

Ivan Čupen: Koliko ljudi koristi prijevoz autobusom prema Đurđevcu? Što se tiče sanacije 

poljskih puteva nije baš zadovoljan sa takovim poslom.  

Siniš Pavlović: Vezano za prijevoz autobusom mještani ga redovito koriste iz svih naselja. 

Četvrtkom vozi autobus prema Đurđevcu – prijevoznik Željko Šubić iz Kladara. Što se tiče 

radova na sanaciji poljskih puteva, dio radova je radila tvrtka Kograd iz Pitomače, 
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predsjednici Mjesnih odbora  nisu mu potpisali radne naloge tako da se račun neće niti 

priznati. 

Marijan Debeljak: Vezano za navoz šljunka nije vidio da je u Prugovcu navožen šljunak, 

smatra da je tvrtka Kograd loše obavila svoj posao jer je šljunka bilo rasuto i po privatnim 

parcelama iz rub poljskog puta. 

Siniša Pavlović: Nije se navažao  šljunak nego kamen koji je navožen  u Kozarevcu, on je 

malo skuplji ali ostaje dulje vrijeme na putevima,  osobno nije zadovoljan sa poslom tvrtke 

Kograd iz Pitomače. Apelira na predsjednike Mjesnih odbora  da u buduće tko će raditi na tim 

poslovima da se drži pod nadzorom naročito rad strojara vezan uz satnicu.  

Siniša Pavlović: Bilo je vrlo hitnih intervencija usljed duljih padalina naročito kiše, vršeni su 

iskopi graba. 

Mirko Debeljak: Koliko nas je koštalo izdavanje općinskog glasnika? 

Siniša Pavlović: Sa svima sponzorima koji su navedeni na stranici općinskog glasnika 

obavljen je razgovor i oni nam sufinanciraju izdavanje ovog broja glasnika.  

 

 Nakon rasprave sa 13 glasova „ZA“  donesen je Zaključak o usvajanju Izvješća o radu 

općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. 

godine. 

 Zaključak  i Izvješće se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 8. 

Donošenje Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja na području Općine 

Kloštar Podravski u 2014. godini 

 

 

Siniša Pavlović: Ovaj Program trebamo donijeti jer sve stavke koje se nalaze u ovom 

Programu  predviđene su u Proračunu Općine Kloštar Podravski za 2014. godinu.  Za 

provođenje programa Male škole za predškolce u okviru Osnovne škole Kloštar Podravski i 

Područnim osnovnim školama u Prugovcu i Kozarevcu....47.000,00 kuna, za opremu, igračke, 

pomagala i drugo....5.000,00 kuna, za sufinanciranje boravka djece u dječjim 

vrtićima...30.000,00 kuna, za rad igraonice za djecu predškolske dobi od tri do šest 

godina....40.000,00 kuna, za izgradnju dječjeg vrtića sa jaslicama 2.000.000,00 kuna. 

 

 

Bez prethodne rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesen je Program javnih potreba u 

području predškolskog odgoja 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 Rješenja o imenovanju članova Organizacijskog odbora za proslavu Dana općine 

 

 

Siniša Pavlović: Predlaže da se osnuje Organizacijski odbor za proslavu Dana općine, njegova 

zamisao je sljedeća predlaže da se program popuni i bitne su nam udruge, on kao općinski 

načelnik i Mirko Debeljak da budu u tom Odboru,  sazvat će se sastanak sa predstavnicima 

Udruga, Odbor će se popuniti sa ostalim ljudima iz udruga i klubova. 

Bernard Domović: Predlaže da se ukratko iznese o viziji proslave Dana općine. 

Mirko Debeljak: Dogovoreno je da se sazove sastanak sa predstavnicima udruga, neka oni 

sami izaberu između sebe tko će biti u Organizacijskom odboru. 

Siniša Pavlović: Kratka vizija, vezano za kulturni dio, bio je fasciniran sa priredbom 

održanom u Prugovcu, održala bi se izložba vina, svečana sjednica (planira se mini sajam 

proizvoda naših obrtnika), oko sportskog dijela održao bi se „Memorijal hrvatskih branitelja“.  

Ivan Tudić: Da li će se dodjeljivati općinska javna priznanja? 

Siniša Pavlović: Ove godine javna priznanja nećemo dodjeljivati. 

 

Sa 13 glasova „ZA“ donesen je 

 

Z A K L J U Č A K 

o imenovanju organizacijskog odbora 

za proslavu Dana Općine Kloštar Podravski 

 

 

I. 

 

  U organizacijski odbor za proslavu Dana Općine Kloštar Podravski imenuje se 

općinski načelnik Siniša Pavlović i predsjednik Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski 

Mirko Debeljak, te predstavnici udruga sa područja Općine Kloštar Podravski. 

 

II. 

 

  Organizacijski odbor za proslavu Dana općine održat će sastanak sa predstavnicima 

udruga sa područja Općine Kloštar Podravski i dogovoriti organizaciju i program proslave 

Dana Općine Kloštar Podravski. 
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Točka 10. 

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

problematike na području Policijske postaje Đurđevac za prosinac 2013. godine 

 

 

 

Siniša Pavlović: Na svakoj sjednici Općinskog vijeća imamo izvješće Policijske postaje 

Đurđevac o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira, da bi se to sve smanjilo, radimo 

intenzivno na sigurnosti prometa i smanjenju kriminaliteta. Dogovoren je  sa načelnikom 

Policijske postaje Đurđevac jedan novi pilot projekt, u Policiji se ne radi više treća smjena, 

oformljeni su timovi koji su na terenu, bitno je da djeluju na terenu, bili smo svjedoci 

uništavanja adventskog vijenca na prostoru „Parka hrvatskih branitelja“ za to se nema riječi, 

uništavali su se koševi, trgali su se i pomakivali  drveni štandovi za prodaju  na tržnici, drveća 

koja su posađena na groblju su izvađena iz zemlje. Video nadzor će se postaviti u centru 

naselja Kloštar Podravski. 

Marijan Debeljak: Da li će se  kakvo izvješće dobiti o od carine jer i oni vrše kontrole i 

zaustavljaju ljude? 

 

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 mjesec prosinac 2013. godine i na isti nije bilo primjedbi. 

 

 

 

 

 

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  20:10 sati. 

 

 

 

 

 

 ZAPISNIČARKA:      PREDSJEDNIK: 

 

             Melita Lacković                 Mirko Debeljak 


