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

sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, 

održane 11. prosinca 2015. godine u općinskoj vijećnici 

u Kloštru Podravskom, Trg Svete Obitelji 2 

 

 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/15-01/07, URBROJ: 2137/16-15-1 od 1. 

prosinca 2015. godine. 

 Sjednicu je otvorio predsjednik gosp. Mirko Debeljak u 17:00 sati i pozdravio 

prisutne. 

 Sjednici su bili prisutni: 

a) Članovi Općinskog vijeća: 

1. Mirko Debeljak 

2. Ivan Čupen 

3. Marijan Debeljak 

4. Bernard Domović 

5. Franjo Budrović 

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 13  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 Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2015. godinu i  

      Projekcija za 2016. i 2017. godinu. 

 2.  Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području  

      Općine Kloštar Podravski u 2015. godini. 

 3.  Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za  

      komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine     

      Kloštar Podravski u 2015. godini. 

4.   Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  

      infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini. 

5.  Donošenje Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar       

Podravski u 2015. godini. 

6.  Donošenje Odluke o visini naknade za osnivanje služnosti na javnim površinama kojima upravlja i      

nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Podravski. 

7. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za prevenciju Općine Kloštar 

Podravski. 

8. Donošenje Odluke o postavljanju video nadzora u naseljima Budančevica, Kozarevac i Prugovac. 

9. Donošenje Zaključka o usvajanju Akcijskog plana održivog energetskog razvoja Općine Kloštar 

Podravski. 

10. Razmatranje Odluke o utvrđivanju cijena usluga na grobljima na području Općine Kloštar Podravski. 

11. Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji Općine Kloštar Podravski za 2014.  godinu. 

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

području Policijske postaje Đurđevac za mjesece lipanj, srpanj i kolovoz 2015.  godine. 

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 13 glasova „ZA“. 

Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski usvojen je jednoglasno 

sa 13  glasova „ZA“ bez primjedbi. 

 

Točka 1. 

Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2015. godinu i 

Projekcija za 2016. i 2017. godinu 

 

Ivana Grguljaš: Obrazložila je Izmjene i dopune Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2015. 

godinu i Projekcije za 2016. i 2017. godinu. 

 

 Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesene su Izmjene i dopune Proračuna Općine 

Kloštar Podravski za 2015. godinu i Projekcija za 2016. i 2017. godinu. 

Izmjene i dopune Proračuna se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 
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                                                          Točka 2. 

Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području 

Općine Kloštar Podravski u 2015. godini 

 

Ivana Grguljaš: U Programu javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 

2015. godini u točka III. Brojka 208.000,00 kuna zamjenjuje se 190.001,13 kuna. Također 

mijenja se i točka IV. NK Bušpan povećavaju se sredstva te Moto klubu KARAS TEAM, dok 

se  ŽRK MLADOST, TAIPAN i Maloj sportskoj školi ne dodjeljuju sredstva. 

 

Jednoglasno  sa  13   glasova „ZA“ donesen je Program o izmjenama Programa javnih 

potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini. 

Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

                                                          

                                                        Točka 3. 

Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine 

Kloštar Podravski u 2015. godini 

 

Ivana Grguljaš: u Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje 

se financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini 

mijenja se točka II. u kojoj se za održavanje čistoće povećava iznos, kao i za održavanje groblja 

dok se ostale stavke točke II. smanjuju. Mijenja se i točka V. Programa odnosno iznos potrebnih 

sredstava za realizaciju navedenog Programa sa 240.000,00 kuna povećava se na 260.000,00 

kuna. 

 

Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesen je Program o izmjenama Programa 

održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz 

komunalne naknade na području Općine  Kloštar Podravski u 2015. godini. 

Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 4. 

Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini 

 

 

Ivana Grguljaš: U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Kloštar Podravski u 2015. godini mijenja se točka III. odnosno pojedine stavke se 

smanjuju. Također, u točki IV. Programa iznos 5.400,000,00 kuna se zamjenjuje iznosom od 

850.000,00 kuna, a iznos 1.250.000,00 zamjenjuje se brojkom 0,00. Sveukupni iznos od 

6.650.000,00 kuna se zamjenjuje brojkom 850.000,00 kuna. 
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Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesen je Program o izmjenama Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 

2015. godini 

Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 5. 

Donošenje Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 

Kloštar  Podravski u 2015. godini 

 

 

Ivana Grguljaš: U Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar  

Podravski u 2015. godini u točki III. smanjenje su stavke bespovratna pomoć studentima, 

jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim osobama, podmirenje dijela troškova 

boravka djece u jaslicama i dječjem vrtiću, naknade građanima i kućanstvima u naravi – 

ogrjev, dok je pomoć za novorođeno dijete povećana stavka. 

 

Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesen je Plan o izmjenama Plana javnih 

potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar  Podravski u 2015. godini. 

Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

                                                    Točka 11. 

                        Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji 

                            Općine Kloštar Podravski za 2014.  godinu 

 

 Siniša Pavlović: Imamo dosta za ispraviti, nedostataka ima, revizije su obavljene i na 

području drugih općina koje također imaju razne nedostatke, Na spomenuto izvješće revizije 

dali smo svoje očitovanje te je sada potrebno donijeti Zaključak o usvajanju Izvješća o 

obavljenoj reviziji Općine Kloštar Podravski za 2014. godinu. 

 Marijan Debeljak: Uvijek je bilo primjedbi, to im je posao, neke su bile malo zaštićene općine 

dok neke nisu. 

Đuro Gregurić: Postoje institucije koje mogu napraviti popis imovine. 

Siniša Pavlović: Razgovarao smo s više načelnika, ono što možemo odraditi budemo sami, 

ono što ne možemo uključiti ćemo nekoga za izradu same procjene, vrijednosti zemljišta i sl. 

jer ne raspolažemo s takvim podacima. 

 

         Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesen je  Zaključak o usvajanju Izvješća o 

obavljenoj reviziji Općine Kloštar Podravski za 2014.  godinu 

                    Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

OSTALO KAO NEPOTREBNO ISPUŠTENO 

 

 ZAPISNIČARKA:      PREDSJEDNIK: 

 

          Mirela Tudić Rengel                  Mirko Debeljak 

 


