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ZAPISNIK
sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski,
održane 16. lipnja 2015. godine u općinskoj vijećnici
u Kloštru Podravskom, Trg Svete Obitelji 2
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/15-01/04, URBROJ: 2137/16-15-1 od 8.
lipnja 2015. godine.
Sjednicu je otvorio predsjednik gosp. Mirko Debeljak u 19:00 sati i pozdravio
prisutne.
Sjednici su bili prisutni:
a) Članovi Općinskog vijeća:
1. Mirko Debeljak
2. Ivan Čupen
3. Marijan Debeljak
4. Franjo Budrović
5. Đuro Gregurić
6. Antun Juhas
7. Petar Kontrec
8. Ivan Rođak
9. Branko Špiranec
10. Ivan Tudić
11. Dražen Vučak
Sjednici od članova Općinskog vijeća nisu bili prisutni Bernard Domović – 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)
1.
2.
3.
4.

Ostali:
Siniša Pavlović – općinski načelnik,
Antun Karas – zamjenik općinskog načelnika,
Ivana Grguljaš– računovodstveni referent - knjigovođa,
Mirela Tudić Rengel – zapisničarka.

Predsjednik je predložio je sljedeći
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DNEVNI RED
1. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2014. godinu
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.
2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke za davanje u zakup poslovnog prostora na području Općine
Kloštar Podravski.
3. Donošenje Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu
informacija Općine Kloštar Podravski.
4. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva DRAFT d.o.o.
5. Donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave – direktora trgovačkog društva DRAFT d.o.o.
6. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih
rudina te mjerama zaštite od požara na području Općine Kloštar Podravski.
7. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kloštar
Podravski za 2015. godinu.
8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski.
9. Donošenje Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Općine Kloštar
Podravski za razdoblje od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine.
10. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne
djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora na području Općine Kloštar
Podravski.
11. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prikupljanje ponuda radi utvrđivanja sposobnosti
najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u vlasništvo parcela u Poduzetničkoj zoni „ISTOK“ u
Kloštru Podravskom.
12. Donošenje Odluke o sufinanciranju boravka djece sa područja Općine Kloštar Podravski u
dječjem vrtiću “Maslačak”.
13. Donošenje Odluke o kupnji nekretnina za općinske potrebe.
14. Donošenje Odluke o kupnji komunalnog vozila za komunalne potrebe (lizing).
Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 11 glasova „ZA“.
Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski usvojen je jednoglasno
sa 11 glasova „ZA“ bez primjedaba.



Antun Karas: Kao predsjednik Moto kluba Karas zahvaljujem se na višegodišnjoj
suradnji bivšem načelniku Općine Kloštar Podravski Marijanu Debeljak te mu
dodjeljujem ovu zahvalnicu.
Marijan Debeljak:Zahvaljuje se na zahvalnici.
 Franjo Budrović: Osvrnuo bi se na izbore za Mjesne odbore sa rednim brojevima
gdje se je dogodila ogromna greška koja se ne može ispraviti, ti listići su bili
napravljeni prije, primjedba je što nitko nije uzeo listiće, pogledao i prekontrolirao.
To je znak nepažnje i nemara. Kao i na pogrešno napisan datum na sazivu, dugo sam
u Vijeću i takve greške se nisu nikad dogodile, prema tome svatko se mora primiti
svoga rada.
Mirko Debeljak: Prihvaćam krivnju za pogrešno napisan datum na sazivu.
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Siniša Pavlović: Problem za izbore za vijeće mjesnih odbora bili su krivo otisnuti listići,
vjerujete i sam sam bio ljut na taj propust. Krivnja je svih biračkih odbora i stranaka što nisu
prekontrolirali izborni materijal tako da je podijeljena krivnja. Takve greške se ne smiju više
događati. Međutim, ova greška nije utjecala na rezultate izbora, da je to utjecalo na rezultate
izbora prvi bi tražio da se izbori ponište i ponove. Smatram da iz toga trebamo izvući pouku.
Što se tiče dnevnica svima je smanjeno za 50%. Pravopisne greške na sazivu su nastale iz
razloga žurbe, jer su kolegice pripremale za reviziju materijale u 30 točaka u samo dva dana.
Franjo Budrović: Materijali moraju biti napisani uredno, ne govorim o ishodima izborima,
po meni su ti izborni nezakoniti i nelegalni.
Ivana Grguljaš: Ispričavam se u ime izbornog povjerenstva
Marijan Debeljak: Ne bi osuđivao napamet, smatram da je to krivnja predsjednice, ona je
odgovorna te je sigurno kriva što nije provjerila, a djelomično je kriv onaj koji je i štampao.
Franjo Budrović: Općina je proslijedila mail sa dvije trojke, nije štamparska greška.
Siniša Pavlović: Svi smo krivi, ali zasigurno nije bilo nikakve namjere da dođe do ovakve
greške. Na nama je da iz ovoga izvučemo pouku te da smo svi malo više koncentriraniji na
posao.
Marijan Debeljak: Jel to isplaćeno?
Ivana Grguljaš: Sve je isplaćeno na račune, a koji nisu dobili su preko blagajne.
 Siniša Pavlović: Iskoristio bih aktualni sat kako bih Vas upoznao s jednim velikim
problemom na području Općine Kloštar Podravski, a to je naša zdravstvena
ambulanta. Postoji velika prijetnja za ukidanje naše ambulante. Imamo privatnu
ordinaciju gdje je doktorica Zlata Domović, a nova doktorica ima premalo
pacijenata. Ispada da Podravske Sesvete imaju više pacijenta nego stanovnika, jer
kako je doktor Zdeličan otišao u Podravske Sesvete tak su i naši pacijenti otišli za
njime. Sada je u mirovini, ali je došla nova doktorica i svi pacijenti su ostali tamo
upisani. Nema potrebe da budu svi tamo upisani jer mi u Kloštru Podravskom imamo
doktoricu. Po naseljima fale pacijenti, fali nam oko cca 60 pacijenata. Kad bi se
vratili u Kloštar Podravski ne bi bilo upitno oko ukidanja.
Đuro Gregurić: Da li su ti pacijenti su tamo ostali, doktor koji je došao je preuzeo te
pacijente?
Siniša Pavlović: Da
Marijan Debeljak: Ako je to stvarno tako to ozbiljna prijetnja, mi to moramo ozbiljno
shvatiti, da idemo u Đurđevac ili Podravske Sesvete to nam ne treba, trebalo bi obavijestiti
ljude, da se ljudima objasni o čemu se radi.
 Siniša Pavlović: Povodom 70-te godišnjice stradanja našeg naroda za slobodu i
žrtava pokopanih u masovnim grobnicama: Limbus, Seča i Opaka reka te ostalim
stratištima ovog kraja na Svetu misu zadušnicu koja će se održati u subotu, 27. lipnja
2015. godine s početkom u 11,00 sati pokraj Spomen-obilježja žrtvama Drugog
svjetskog rata u Limbušu. Okupljanje će biti kod Spomen – obilježja u Seči gdje će
se polagati vijenci. Polaganje vijenaca i molitva kod Spomen – obilježja u Opakoj
Reki u Kozarevcu. Polazak autobusom prema središtu Kloštra Podravskog: u 10:00
sati okupljanje i polazak POVORKE SJEĆANJA od skulpture „Sveta obitelj“ u
Kloštru Podravskom prema Limbušu. 11:00 sati Sveta misa kod Spomen obilježja u
šumi Limbuš. Svetu misu predslavit će M.p.o. fra NIKO BARUN, provincijal
franjevaca trećoredaca glagoljaša, uz kocelebraciju svećenika Đurđevačkog
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dekanata. Na Svetu misu zadušnicu pozivam sve one koji žele odati počast i zahvalu
ubijenim i smrtno stradalim hrvatskim vojnicima i civilima tijekom Drugog
svjetskog rata i poraća.
 Franjo Budrović: Htio sam pitati kad će početi odmjera Gajeva i Preradovićeva, to su
mi ljudi rekli da pitam
Siniša Pavlović: Tražili smo procjenu od Porezne uprave, kad se odmjera napravi po tome
će ići isplata.
 Đuro Gregurić: Problem u ulici kralja Tomislava gdje postoji veliko leglo komaraca,
Ivan Čupen: Postoji rješenje, a to je spajanje kanala
 Branko Špiranec: Htio bih pitati u svezi štakorov, čini mi se da ih nisu išli trovati.
Siniša Pavlović: Iskreno nisam zadovoljan s radom te firme, nisu obišli preko 200
domaćinstva, bio je gosp. Branko Martinušić, ugovor mu važi ali želim da budu predsjednici
mjesnih odbora obaviješteni. Nisu bili jer nisu bili kod svih domaćinstva, a uredno su
napisali da su bili. Što se tiče dezinsekcije komaraca ima inicijativa gdje bi i Županija
sufinancirala.
Marijan Debeljak: Što se tiče deratizacije bio sam s direktorom i rekao mi je da deratizacija
nije napravljena jer nije plaćeno za prošlu godinu i za pretprošlu polovicu. Kod dezinsekcije
komaraca uvijek je Županija sudjelovala odnosno sufinancirala je čak 50% čini mi se, a
ostatak su Općine sufinancirale.
Ivana Grguljaš: Plaćeno je.
Marijan Debeljak: Mislim da smo mi sami tu krivi jer im ljudi potpisavaju nešto šta nisu
napravili.

Točka 1.
Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2014.
godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine
Ivana Grguljaš: Za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31 prosinca 2014. godine ukupni prihodi
i primici iznosili su 4.231.139,00 kuna, rashodi i izdaci iznosili su 4.642.774,00 kuna. Višak
prihoda i primitaka iznosi 411.635,00 kuna, manjak rashoda i izdataka iznosi 170.039,00
kuna. Manjak prihoda i primitaka za pokreće u sljedećem razdoblju iznosi 241.596,00 kuna.
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Općine Kloštar Podravki za 2014. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.
godine.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Podravski se prilaže ovom
zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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Točka 2.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
na području Općine Kloštar Podravski
Siniša Pavlović: Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora odnosi se na
članak 9. stavak 2. kojim bi se promijenio minimalni početni iznos mjesečne zakupnine za
poslovni prostor (garaža, podrum i garažno mjesto), odnosno kojim bi se smanjila cijena
zakupa. Prema tome bismo mogli raspisati natječaj za podrum koji je u vlasništvu Općine
Kloštar Podravski.
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesena je Odluka o izmjeni Odluke o davanju u
zakup poslovnog prostora na području Općine Kloštar Podravski.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 3.
Donošenje Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu
uporabu informacija Općine Kloštar Podravski
Mirela Tudić Rengel: Zakon o pravu na pristup informacijama je stupio na snagu 2013.
godine. Pošto imamo stari Pravilnik koji je bio napravljen prema Zakonu iz 2003. moramo
donijeti novi Pravilnik koji će biti usklađen s odredbama važećeg Zakona kao i Katalog
informacija te imenovati službenu osobu za informiranje.
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesen je Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Kloštar Podravski.
Pravilnik se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 4.
Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva DRAFT d.o.o.
Siniša Pavlović: Na inicijativu načelnika Općine Pitomača, Općine Špišić Bukovica, Općine
Podravke Sesvete i Općine Kloštar Podravski osniva se trgovačko društvo DRAFT d.o.o.
Društvo se osniva s ciljem unapređenja, provođenja i koordiniranja aktivnosti koji se odnose na
poticanje gospodarskog razvoja na području Općine Pitomača, Općine Špišić Bukovica, Općine
Kloštar Podravski i Općine Podravske Sesvete. U cilju unapređenja razvoja gospodarskog
razvoja, imamo dobre prakse u Lovasu, gdje su krenuli s jednom radnicom a sada imaju
zaposleno preko 20 ljudi. Vjerujem da će trgovačko društvo imati uspjeha u cilju razvoja
gospodarstva Općina. Poznato je da su virovitičke agencije povukle najviše sredstava u
Hrvatskoj, tako da vjerujem i u ovo društvo. Ovom prigodom rekao bi da su nam odobrena
sredstva za energetski učinkoviti vrtić u Kloštru Podravskom u iznosu 579.000,00 kuna. To nam
je još jedna nagrada za naš trud, našeg konzultanata i kolegicu Martu. Imamo još podosta
projekata za koje još ne znamo ishod, odnosno ne znam da li će biti odobreni. Preksutra idem na
razgovor vezano za rotor, vjerujem da bude dobar i konstruktivni razgovor, odnosno da bude
natječaj raspisan od strane Hrvatskih cesta.
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Franjo Budrović: Jel će to trgovačko društvo raditi projekte i na našu Općinu?
Siniša Pavlović: Da, raditi će za sve 4 Općine.

Točka 5.
Donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave – direktora
trgovačkog društva DRAFT d.o.o.
Siniša Pavlović: Nastavno na Odluku o osnivanju trgovačkog društva DRAFT d.o.o. moramo
donijeti i Odluku o imenovanju člana Uprave – direktora trgovačkog društva DRAFT d.o.o.
Prijedlog je da to bude Maja Kutija iz Virovitice koja je zaposlena u Općini Pitomača, a radi
na izradi i provedbi projekata.

Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesena je Odluka o imenovanju člana Uprave –
direktora trgovačkog društva DRAFT d.o.o.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 6.
Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na području Općine Kloštar Podravski
Mirela Tudić Rengel: Imali smo inspektora zaštite od požara, dana 25. svibnja 2015.
godine izvršio je uvid u dokumentaciju: Plan zaštite od požara, Pozitivno mišljenje
Vatrogasne zajednice na Procjenu, Pozitivno mišljenje Policijske uprave na Procjenu,
Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara, Odluka o dimnjačarskoj službi,
Odluka o mjestima i mjerama spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala
biljnog porijekla te Odluku o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi te Procjenu
ugroženosti od požara. Svi navedeni akti su usklađeni s važećim propisima osim Odluke o
agrotehničkim mjerama u poljoprivredi jer imamo Odluku iz 2010. godine, a važeći
Zakon o poljoprivrednom zemljištu je iz 2013. godine.
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesena je Odluka o agrotehničkim mjerama,
mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na
području Općine Kloštar Podravski
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 7.
Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje
Općine Kloštar Podravski za 2015. godinu
Mirela Tudić Rengel: Nastavno na prošlu točku i inspektora zaštite od požara koji je tražio
određenu dokumentaciju za nadzor, Općina je sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu
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dužna donijeti i Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za području Općine Kloštar
Podravski za 2015. godinu. Do sada nije bilo zakonske obaveze za donošenje iste.
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesen je Provedbeni plan unapređenja zaštite od
požara za područje Općine Kloštar Podravski za 2015. godinu.
Provedbeni plan se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 8.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski
Siniša Pavlović: Na moj prijedlog donosi se Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za
obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar
Podravski. Potrebno nam je novo radno mjesto, a to je viši upravni referent. Radio bi poslove
pročelnika, jer ste upoznati sa situacijom od pročelnika odnosno da se još vodi na bolovanju.
Marijan Debeljak: Svima bi se trebalo uskladiti plaće, trebalo bi se svima povećati,
Siniša Pavlović: Ivana će za idući puta napraviti za sve obračune plaće.
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.

Točka 9.
Donošenje Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Općine Kloštar
Podravski za razdoblje od 1. siječnja 2014. godine do 31. siječnja 2014. godine
Ivana Grguljaš: Za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31 prosinca 2014. godine ukupni prihodi
i primici iznosili su 4.231.139,00 kuna, rashodi i izdaci iznosili su 4.642.774,00 kuna. Višak
prihoda i primitaka iznosi 411.635,00 kuna, manjak rashoda i izdataka iznosi 170.039,00
kuna. Manjak prihoda i primitaka za pokreće u sljedećem razdoblju iznosi 241.596,00 kuna.
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesen je Izvještaj proračuna, proračunskih i
izvanproračunskih korisnika Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. siječnja 2014.
godine do 31. prosinca 2014. godine.
Izvještaj se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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Točka 10.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda za povjeravanje obavljanja
komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na temelju
pisanog ugovora na području Općine Kloštar Podravski
Mirela Tudić Rengel: Poziv za prikupljanje ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne
djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora na području Općine
Kloštar Podravski na vrijeme od četiri godine općinski načelnik uputio je na tri gospodarska
subjekta. Na poziv za prikupljanje ponuda za uslugu rada strojem – kombinirka pritigle su tri
ponude i to od DENT d.o.o. iz Pitomače, „TIN“ obrt za ugostiteljstvo i usluge iz Kozarevca te
od PRIZME VV d.o.o. iz Legrada. Za najpovoljniju ponudu predlaže se da se izabrane
ponuda „TIN“ obrt za ugostiteljstvo i usluge iz Kozarevca. Poziv za prikupljanje ponuda za
uslugu prijevoz kamiona upućen je na tri gospodarska subjekta. Od pristiglih ponuda od
DENT d.o.o. iz Pitomače, PRIZME VV d.o.o. iz Legrada i SILP d.o.o. iz Kloštra Podravskog
za najpovoljniju ponudu predlaže se da se izabere ponuda SILP-a d.o.o. iz Kloštra
Podravskog.
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesena je Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda
za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na temelju
pisanog ugovora na području Općine Kloštar Podravski.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini sastavni dio.

Točka 11.
Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prikupljanje ponuda radi utvrđivanja
sposobnosti najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u vlasništvo parcela u Poduzetničkoj zoni
„ISTOK“ u Kloštru Podravskom
Siniša Pavlović: Dobili smo od tvrtki Bioquanta d.o.o. i Terra fooda j.o.o. iz Koprivnice
zahtjev za kupnju zemljišta u poduzetničkoj zoni u Kloštru Podravskom. Tvrtka Bioquanta
d.o.o. namjerava izgraditi pogon za proizvodnju strojeva u svrhu realizacije zahvata
odgovarala bi im parcela 999/1. Terra food j.d.o.o. namjerava izgraditi pogon za preradu
hrane, a u svrhu realizacije zahvata zainteresirani su za kupnju parcele 1000/2 i 1000/3.
Imam primjedbu na kriterij za bodovanje u točki 6. Odluke, odnosno da se makne dulji rok od
1 godine te da se 1 bod briše. Da se zaštitimo u ugovor će se ugraditi odredbe o plaćanju
penala ako se neće ispoštovati ugovoreni rokovi.
Marijan Debeljak: Smatram da u Odluci trebaju stojati i odredbe koje se odnose na uvijete
proizašle iz ugovora.
Mirela Tudić Rengel: U natječaj staviti ćemo prijedlog ugovora kako bi mogli vidjeti uvjete
odnosno kazne iz ugovora.
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Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesena je Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda
za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na temelju
pisanog ugovora na području Općine Kloštar Podravski.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini sastavni dio.

Točka 12.
Donošenje Odluke o sufinanciranju boravka djece sa područja
Općine Kloštar Podravski u dječjem vrtiću “Maslačak”
Siniša Pavlović: Imamo zamolbu od osam roditelja koji traže da im se poveća iznos
subvencioniranja vrtića sa 400,00 kuna na 700,00 kuna jer teška situacija, a nekima
roditeljima nije ni usput voziti djecu u vrtiću u Đurđevac te im to stvara dodatne troškove.
Prijedlog je da se poveća za jedno dijete ako pohađa vrtić na 550,00 kuna mjesečno, ako dva
dijeteta iz iste obitelji pohađaju vrtić 600,00 kuna mjesečno i ako tri djeteta pohađaju dječji
vrtić onda bi to iznosilo 650,00 kuna mjesečno.
Marijan Debeljak: Nek se negdje napravi korekcija pa da im se da cijeli iznos koliko traže
sukladno zamolbi.
Ivan Čupen: Slažem s prijedlogom načelnika, mislim da je ovo pošten prijedlog.
Franjo Budrović: Slažem se s prijedlogom načelnika.
Siniša Pavlović: Predlažem da prihvati prijedlog uz jedan dopis svima roditeljima.
Sa 9 glasova „ZA“ i sa 2 „SUZDRŽANA“ donesena je Odluka o sufinanciranju
boravka djece sa područja Općine Kloštar Podravski u dječjem vrtiću “Maslačak”
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini sastavni dio.

Točka 13.
Donošenje Odluke o kupnji nekretnina za općinske potrebe
Siniša Pavlović: Dobili smo prijedlog od gđice Radetić za prodaju zemljišta na kčbr. 367/2 i
368/2 k.o. Kloštar Podravski. Na tim lokacijama provodi se arheološko istraživanje, a tiče se
višegodišnjih istražnih radova na lokalitetu Gorbonuk. Smatram da bismo trebali donijeti
Odluku koja će glasiti da ćemo za potrebe Općine Kloštar Podravski kupiti nekretnine.
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesena je Odluka o kupnji nekretnina za općinske
potrebe.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini sastavni dio.
Točka 14.
Donošenje Odluke o kupnji komunalnog vozila za komunalne potrebe (lizing)
Siniša Pavlović: Aplicirali smo na Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti projekt
sufinanciranje nabave malog komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada na
području Općine Kloštar Podravski. Fond bi trebao sufinancirati u visini 80% procijenjene
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vrijednosti predmetnog vozila dok ostalih 20% bi financirala Općina. Komunalno vozilo bi
imalo priključke. Postoji puno priključkov odnosno puno funkcija. Zasada nemao još nikakvih
odgovor od Fonda za zaštitu okoliša odnosno da li će nam biti odobrena sredstva ili ne.
Smatram da bismo mogli kupiti jednog traktora, sa tim priključcima, za košnju graba,
odvodnih kanala, košnja naših površina, pa i za rad zimske službe jer tako bismo ušparali i
vjerujem da bi nam se na taj način sredstva vratila. Moj prijedlog je da u okviru i
mogućnostima našeg proračuna da vidimo što možemo kupiti.
Marijan Debeljak: Trebali bi kandidirati i tražiti preko Eu fondova.
Siniša Pavlović: Pokušajmo s tim do zime krenuti jer si sami tak budemo otplatili.
Dražen Vučak: Idemo prvo zatražiti ponude pa da onda vidimo.
Siniša Pavlović: Predlažem da donesemo takvu Odluku.
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesena je

ODLUKU
o prikupljanju ponuda za kupnju komunalnog vozila
Članak 1.
Općina Kloštar Podravski prikupljat će ponude za kupnju komunalnog vozila ukoliko
ne će biti odobren kandidirani projekt od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske
učinkovitosti.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini sastavni dio.

Ivan Tudić: Iskoristio bih priliku da Vas pozovem 28. na Ivanje kako biste nam uveličati
manifestaciju i na turnir koje je ove godine posvećen Franji Santo. Imamo široko program pa
svakako dođite i uveličajte manifestaciju.

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 21:46 sati.

ZAPISNIČARKA:

PREDSJEDNIK:

Mirela Tudić Rengel

Mirko Debeljak

