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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

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“. 

 

 

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 svoje 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 zamijenjena  

postojeće drvena stolarija 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 
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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 puteve, dio radova je radila tvrtka Kograd iz Pitomače, 

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 usljede 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. 
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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. 

 

 

OSTALO KAO NEPOTREBNO ISPUŠTENO. 

 

 

 

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 


