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Z A P I S N I K 

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. 

 

Branko Špiranec: Zadnji put sam pitao za deratizaciju, mišljenja sam da dvije godine nisu 

uopće išli trovati štakore. 

Dražen Vučak: Jesu, bili su. 

Siniša Pavlović: Sve skupa lijepo pozdravlja. Slažem se s gosp. Špirancom da to nije odrađen 

posao kako treba, ljudi negoduju u tom djelu, trebali bi im poslati dopis, sad smo im poslali za 

zmije, gdje su odmah reagirali, njihovo obilaženje po selu nije po propisima i nije u skladu 

kako bi trebalo biti. Nisu obišli sva kućanstva, a uredno nam šalju račune kao da su sve 

napravili i  obišli sve kuće.  

Dražen Vučak: Imam pitanje za predsjednika Vijeća koje je stranke? 

Mirko Debeljak: Nezavisni sam. 

Ivan Čupen: Problem u svezi ugostiteljskog objekta American, da li je imao dozvolu za ovaj 

vikend te zašto ga ne možemo staviti u red. 

Siniša Pavlović: Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti kojom se propisuje radno vrijeme 

ugostiteljskoj djelatnosti donosi Općinsko vijeće i ona je donesena te je u skladu sa Zakonom. 

To što se pojedini ugostiteljski objekti ne pridržavaju spomenute Odluke nije u našoj 

nadležnosti. Problem je što ljudi ne zovu policiju da prijave takve slučajeve. Spomenuto 

odobrenje nije dobio iz razloga što je Odlukom propisano da odobrenje može dobiti samo za 

posebne prigode kao što su blagdani, rođendani itd, a ne za običan vikend. 

Marijan Debeljak: Ne znam koje mjesto nema cirkusa, u Prugovcu je prešlo u pijančevanje te  

flaša od vina ima čak i po spomenicima. Također, piju i kod crkve što nije nimalo prigodno. 

Navodno se žale da nemaju prostoriju u domu. 

Siniša Pavlović: Trebamo i mi svi imati malo razumijevanja, to su naša djeca, velika je stvar 

da njih pokušamo zadržati na području Općine. Žalosno je što moram napomenuti, ali na neki 

način bolje da piju tu nego van Općine jer nije problem alkohola koliko je droge.   

Branko Špiranec: Gdje se  je stalo s led rasvjetom? 
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Siniša Pavlović: U Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost predali smo  projekt i bio 

je odbijen, iz jednog vrlo zločestog razloga odnosno zbog duga od 1997. ili 1998. godine. 

Sada čekamo sljedeći natječaj da se kandidiramo. Puno općina je dobilo takvu odbijenicu 

zbog nečega od prije. 

Dražen Vučak: Predlažem da se uputi dopis kao neki poziv na suradnju nadležnim 

inspekcijama odnosno inspekciji rada i gospodarskoj inspekciji da zajedno s njima stanemo na 

kraj ugostiteljskim objektima koji se ne pridržavaju propisanog radnog vremena. 

Ivan Čupen: Ljudi negoduju s ulice Matije Gupca, od kamionov koji tuda prolaze mještanima 

u kući pucaju zidovi i stropovi. 

Siniša Pavlović: Spomenuta cesta nije u našoj nadležnosti već u nadležnosti Županijske 

uprave za ceste te ne možemo ništa napraviti, ali možemo se obratiti gosp. Guzaliću za 

mišljenje. 

Đuro Gregurić: Prijedlog da se za drugo vijeće dostavi primjer prireza, koliko se plaća prirez, 

odnosno koliko ljudi izdvajaju na njega. 

Siniša Pavlović: Jako teško je to reći mislim da je negdje oko  17-18 kuna po zaposleniku. 

Siniša Pavlović: Imam potrebu da Vas izvijestim u svezi kružnog toka u centru naselja 

Kloštar Podravski. Zadnji dva mjeseca nema dana da  ih nisam zvao, kod pomoćnika ministra 

gosp. Igora Cigule bio samo i osobno. Još uvijek nije u Plan javne nabave da će biti raspisan 

javni natječaj jer je to političke naravi. Ne želim čekati sljedeću godinu, želim potporu do vas 

da se javno dignemo i  da se pozovemo na građanski neposluh. 

Ivan Čupen: Slažem se, trebamo se pozvati na građanski neposluh. 

Siniša Pavlović:  Pozovimo na građanski neposluh jer  će to izaći u javnost te se budu morali 

očitovati zbog čega to nije napravljeno. 

Branko Špiranec: Slažem se, to je jedini način. 

 

 

                                                                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. 
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- 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. 

- 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. 
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 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. 

 

 

 

 

                                                      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, 
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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. 

 

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 poveća još više koeficijent. 

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

manju plaću od komunalnog 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. 
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                                                      Točka 7. 

Donošenje Odluke o subvencioniranju cijepljenja pasa na području 

Općine Kloštar Podravski 

 

 

Siniša Pavlović: Moj prijedlog je da damo subvenciju za prvo cijepljenje odnosno čipiranje 

pasa mještanima Općine Kloštar Podravski. Svi znamo kako u vrijeme cijeljenja nastane 

veliki broj pasa lutalica jer si ljudi raspuste kako ne bi morali plaćati cijepljenje. Ti psi lutaju 

po ulicama i mogu napraviti nam znatnu štetu jer je lokalna samouprava odgovorna je za pse 

lutalice. Smatram da možemo dati za prvo čipiranje te na taj način imala bi se kontrola nad 

tim psima odnosno znao bi se i vlasnik u slučaju da se dogodi neka šteta.  

Antun Juhas: Treba odrediti količinu psa po domaćinsku te u kojem razdoblju bi vrijedila 

takva odluka. 

Siniša: Odluka bi vrijedila za jednog psa po domaćinsku u jednoj tekućoj godini te psa bi 

trebali dovesti u ambulantu na čipiranje, kako ne bi se stvarali dodatni troškovi. 

 

     Sa 9 glasova „ZA“ i 2 „SUZDRŽANA“ donesena je   

 

O D L U K A 

o sufinanciranju cijepljenja pasa na području Općine Kloštar Podravski 

 

Članak 1. 

Općina Kloštar Podravski sufinancirati će cijepljenje pasa na području Općine Kloštar 

Podravski. 

Sredstva za sufinanciranje cijepljenja pasa osigurat će se u Proračunu za 2015. godinu. 

 

Članak 2. 

 Pravo na sufinanciranje iz članka 1. ove Odluke ostvaruju mještani s područja Općine 

Kloštar Podravski, i to za jednog psa po domaćinstvu u 2015. godini. 

Uvjet za ostvarivanje prava iz članka 1. ove Odluke je da pas mora biti čipiran u 

Vetrinarskoj stanici, te da u Općinu Kloštar Podravski dostavi odgovarajuću dokumentaciju o 

izvršenom čipiranju odnosno cijepljenju.  

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Siniša Pavlović: Što se tiče ponude gđe Božice Velić predlagao bih da kupimo, ali trenutno ne 

možemo financijski ići u to jer imamo projekte koje moramo realizirati do kraja godine. Iako, 

to je zanimljiv objekt i trebali bi razgovarati o tome u nekim od narednih vijeća. 

 

 

 

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 20:20 sati. 

 

 

 

 ZAPISNIČARKA:      PREDSJEDNIK: 

 

          Mirela Tudić Rengel                  Mirko Debeljak 

 


