
1 
 

 

I Z V O D   I Z  Z A P I S N I KA 

sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, 

održane 31. kolovoza 2015. godine u općinskoj vijećnici 

u Kloštru Podravskom, Trg Svete Obitelji 2 

 

 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/15-01/05, URBROJ: 2137/16-15-1 od 

18. kolovoza 2015. 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. 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) Ostali: 

1. Siniša Pavlović – općinski načelnik, 

2. Antun Karas – zamjenik općinskog načelnika, 

3. Ivana Grguljaš– računovodstveni referent - knjigovođa, 

4. Mirela Tudić Rengel – zapisničarka. 

 

 

 

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

1. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskoga načelnika Općine Kloštar Podravski 

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine. 

2. Donošenje Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar 

Podravski. 

3. Donošenje Odluke o osnivanju Poduzetničke zone “ISTOK” u Kloštru Podravskom. 

4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i 

zamjenika općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski. 

5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski. 

6. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Općine Kloštar 

Podravski. 

7. Donošenje Odluke o subvencioniranju cijepljenja pasa na području Općine Kloštar Podravski. 

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 11 glasova „ZA“. 

Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski usvojen je jednoglasno 

sa 11  glasova „ZA“ sa primjedbama. 

 

                                                                Točka 1. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskoga načelnika Općine Kloštar 

Podravski za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine 

 

Siniša Pavlović: U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine izvršeno je sljedeće: 

- 18.02.2015. godine Općina Kloštar Podravski je prema Ministarstvu regionalnog razvoja i 

fondova Europske unije podnijela zahtjev za energetski učinkovit vrtić u Kloštru Podravskom 

s ciljem rekonstrukcije i nadogradnje građevine društvenog standarda s prenamjenom u dječji 

vrtić, planirana vrijednost projekta 1.656.137,65 kuna. 

- 02.03.2015. godine Županijska uprava za ceste izdala je Općini Kloštar Podravski 

Suglasnost kojom odobrava da izvrši radovi na izgradnji parkirališta u naselju Kloštar 

Podravski na javnoj cesti odnosno unutar zaštitnog pojasa ceste LC 26129. 

- 04.03.2015. godine napravljen je Program društveno korisnih radova „Radom za zajednicu i 

sebe“ na temelju kojeg su preko HZZ-a sa danom 25.05.2015. godine zaposleno 24 radnika na 

javnim radovima na razdoblje 6 mjeseci. 

- Nakon provedenog postupka bagatelne nabave za izradu prijavne dokumentacije za 

financiranje izrade Programa ukupnog razvoja Općine Kloštar Podravski za razdoblje 2015.-

2020. godine iz nacionalnih ili EU fondova sa najpovoljnijim ponuditeljom tvrtkom TERRA 

FOOD j.d.o.o. sklopljen je dana 10. ožujka 2015. godine Ugovor o izradi Programa ukupnog 

razvoja Općine Kloštar Podravski u iznosu 140.000,00 kuna. 

- 22.05.2015. godine Općina Kloštar Podravski zaprimila je Odluku Fonda za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost o odabiru korisnika za neposredno sufinanciranje izrade programa i 

planova energetske učinkovitosti odnosno izrade Akcijskog plana održivog energetskog 

razvoja Općine Kloštar Podravski čiji procijenjeni ukupni troškovi iznose 78.000,00 kuna. 

Nakon provedenog postupka bagatelne nabave donesena je Odluka o odabiru najpovoljnije 

ponude za predmet nabave izrade Akcijskog plana održivog energetskog razvoja. Ponuda 

Centra za tehnološki razvoj i energetsku učinkovitost izabrana je za najpovoljniju ponudu o 

čemu je sklopljen Ugovor u iznosu 76.500,00 kuna. 
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- 19.06.2015. godine zaprimili smo Odluku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

o odabiru Općine kao korisnika za neposredno sufinanciranje nabave malog komunalnog 

vozila za sakupljanje komunalnog otpada na području Općine Kloštar Podravski u visini 80% 

procijenjene vrijednosti. Javna nabava malog komunalnog vozila je provedena, kao 

najpovoljnije ponuda odabrana je ponuda Rasca d.o.o. o čemu je sklopljen Ugovor o nabavi 

malog komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada u iznosu 880.560,56 kuna sa 

PDV-om. 

-19.06.2015. godine zaprimili smo Odluku Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja o 

dodjeli sredstva kapitalne pomoći Općini Kloštar Podravski za nabavku komunalne opreme 

odnosno kanta za prikupljanje komunalnog otpada u kućanstvima u iznosu 30.000,00 kuna. 

Isti projekt smo uputili i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od kojeg još 

čekamo odgovor da li će nam odobriti sredstva kako bismo mogli ići u realizaciju projekta. 

- u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine na šodranje cesta i asfaltiranje 

nerazvrstanih cesta na području Općine Kloštar Podravski utrošeno je 56.412,50 kuna, 

- na adaptaciju Društvenog doma u Prugovacu utrošeno je 36.557,35 kuna, 

- na obnovu centra u Kozarevcu i  u Prugovcu utrošeno je 16.855,11 kuna, 

- na održavanje staza i ulica na području Općine Kloštar Podravski utrošeno je 52.363,75 

kuna, 

- na iskopavanje kanala i prekopa u naselju Kloštar Podravski utrošeno je 7.400,00 kuna, 

- na obnova spomen obilježja Gornja Reka, Seča i Limbuš povodom 70-te godišnjice 

stradanja našeg naroda za slobodu i žrtava pokopanih u masovnim grobnicama utrošeno je 

5.450,00 kuna, 

- u lipnju postavljena su rasvjetna tijela na području Općine Kloštar Podravski sukladno  

sklopljenom Ugovoru s tvrtkom EcoLife j.d.o.o. od 23. prosinca 2014. u iznosu 29.520,00 

kuna, 

- na zimsku službu utrošeno je 43.317,88 kuna, 

- na provedene izbore za izbor članova vijeća Mjesnih odbora na području Općine Kloštar 

Podravski koji su održani 17. svibnja 2015. godine utrošeno je 25.166,71 kuna. 

- u razdoblju od 1. travnja do 13. travnja 2015. godine blokiran nam je račun od strane Fonda 

za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te nam je skinuto s računa 69.559,83 kuna. (Ovrha 

2007.) 

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. u Proračunu Općine Kloštar Podravski 

izvorni prihodi su iznosili 2.126.827,43 kuna.  

 U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godini iz Proračuna Općine Kloštar 

Podravski dodjeljena su sredstva za redovan rad (dotacije) udrugama, te su izvršeni ostali 

izdaci: 

- naknade građanima i kućanstvima u novcu utrošeno je 85.750,00 kuna od čega na 

trihinelu i umjetno osjemenjivanje 44.900,00 kuna, subvenciju studentima 25.000,00 

kuna, na srednjoškolce 10.050,00 kuna, a na ostale naknade 14.800,00 kuna. 

- za religiju, sport, kulturu, vatrogastvo i druge tekuće donacije utrošeno je 223.378,00 

kuna. 

 

 Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesen je Zaključak o usvajanju Izvješća o radu 

općinskoga načelnika Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. 

godine. 

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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                                                      Točka 2. 

Donošenje Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

 Općine Kloštar Podravski 

 

Mirela Tudić Rengel: Nakon što je donesen prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna 

Prostornog uređenja Općine Kloštar Podravski i upućen na davanje mišljenja Ministarstvu i 

Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša i prirode, Koprivničko – 

križevačke županije, može se donijeti Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Klošar Podravski kako bi se pristupilo izradi izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Kloštar Podravski. 

 

Jednoglasno  sa  11   glasova „ZA“ donesena je Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski. 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

                                                      Točka 3. 

Donošenje Odluke o osnivanju Poduzetničke zone “ISTOK” u Kloštru Podravskom 

 

Mirela Tudić Rengel: Sukladno  izvješću revizije o poduzetničkoj zoni, trebamo donijeti 

Odluku o osnivanju Poduzetničke zone „ISTOK“ u Kloštru Podravskom. Poduzetnička zona 

postoji već duži niz godina, ali nikada nije bila donesena odluka o njenom osnivanju. 

 

Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesena je Odluka o osnivanju Poduzetničke zone 

„ISTOK“ u Kloštru Podravskom. 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

                                                               Točka 4. 

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima  

općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski 

 

Mirela Tudić Rengel: Dobili smo dopis Ministarstva uprave kojim nas ukazuju da trebamo do 

30. rujna 2015. godine uskladiti opći akt kojim se uređuju prava općinskih načelnika i 

zamjenika općinskih načelnika. Prema Presudi Visokog upravnog suda lokalni dužnosnici 

nisu službenici te ne zasnivaju radni odnos odnosno lokalni dužnosnici nemaju prava koja 

imaju i službenici i namještenici, nemaju pravo na korištenje godišnjeg odmora, jubilarke, 

regres, otpremnicu… Radno vrijeme nije im nadzirano kao radno vrijeme službenika i 

namještenika, niti da dužnosnici podliježu obvezi prisustovanja na radu u točno određeno 

radno vrijeme, kao ni obavezu opravdanja i obavještavanja svog izostanka s rada.  

Siniša Pavlović: Članak 4. Odluke odnosi se na izmjenu koeficijenta za obračun plaće.   

Marijan Debeljak: Moj prijedlog je da načelnikova plaća s obzirom na odgovornost posla 

iznos 1.000,00 eura preračunato u kunama, naravno ako za to postoji mogućnost. 

Ivan Čupen: Slažem s prijedlogom 
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Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesena je Odluka o izmjeni Odluke o plaći i 

drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine 

Kloštar Podravski. 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

                                                   Točka 5.  

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

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski 

 

Siniša Pavlović:  Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještnika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski odnosi se na izmjene 

koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika. Prijedlog je da se svim službenicima 

i namještenicima poveća plaća. 

Ivan Čupen: Predlažem da se Lackoviću povećati još više koeficijent 

Franjo Budrović: Predlažem da se vozač komunalnog vozila i komunalni izvidnik imaju 

mrvicu manju plaću od komudanog redara – referenta. 

 

 

Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesena je Odluka 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 6. 

Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja 

 Općine Kloštar Podravski. 

Mirela Tudić Rengel: 17. srpnja 2015. godine imali smo inspektora iz Državne uprave zaštite 

i spašavanje. Rekao je da bismo trebali promijeniti člana Stožera zaštite i spašavanja odnosno 

gosp. Ivana Hadžiju iz razloga što je otišao u mirovinu. Uputili smo dopis Državnoj upravi 

zaštite i spašavanja, Područnom uredu Koprivnica da nam da prijedlog za imenovanje novog 

člana. Dobili smo dopis s odgovorom da za člana Stožera zaštite i spašavanje imenujemo 

gosp. Ivana Kramarića. 

 

Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ doneseno je Rješenje o razrješenju i imenovanju 

člana Stožera zaštite i spašavanja Općine Klošar Podravski. 

Rješenje se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

OSTALO KAO NEPOTREBNO ISPUŠTENO 

 

 ZAPISNIČARKA:      PREDSJEDNIK: 

 

          Mirela Tudić Rengel                  Mirko Debeljak 

 


