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ZAPISNIK
sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski,
održane 15. veljače 2016. godine u općinskoj vijećnici
u Kloštru Podravskom, Trg Svete Obitelji 2
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-01/01, URBROJ: 2137/16-16-1 od 9.
veljače 2016. 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. 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)
1.
2.
3.

Ostali:
Siniša Pavlović – općinski načelnik,
Antun Karas – zamjenik općinskog načelnika,
Mirela Tudić Rengel – zapisničarka.

Predsjednik je predložio je sljedeći
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DNEVNI RED
1. Donošenje Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Podravski.
2. Donošenje Odluke o uvjetima, mjerilima te postupku za davanje u najam stanova u
vlasništvu Općine Kloštar Podravski.
3. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća Općine
Kloštar Podravski.
4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine.
5. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva za obavljanje komunalnih poslova.
6. Donošenje Odluke o kupnji kombi vozila za potrebe Općine Kloštar Podravski.
7. Donošenje Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode
organizacije civilnog društva.

Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 13 glasova „ZA“.
Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski usvojen je jednoglasno
sa 13 glasova „ZA“ bez primjedbi.
Branko Špiranec: Pitanje u svezi kanti, kad će ostali dobiti kante, nisu ih još svi dobili.
Siniša Pavlović: Kante smo dobili u cijelosti, 80% je sufinancirano od strane Fonda za zaštitu
okoliša, a 20% od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Isporučitelj nije
mogao isporučiti sve kante u jednom navratu pa se je isporučilo u dva navrata po 500 komada,
krenulo se je od Budančevice prema Kloštru Podravskom, ostatak će se podijeliti u vrlo
kratkom roku. Nije se moglo podijeliti radi kiše.
Ivan Čupen: Ljudi negoduju radi iznajmljivanja društvenih domova, dosta se uništava,
predlažem da se zadrži u okvirima iznajmljivanja samo za udruge, da se više ne iznajmljuje
fizičkim osobama, možda izuzetak proslave Nove godine.
Siniša Pavlović: Jednim dijelom se slažem s gop. Čupenom, učestalo je gosp. Špoljarić
iznajmljivao salu za zabave te gosp. Koren po dva sata za grupe, populacije umirovljenika.
Predlažem da se gosp. Korenu i dalje dopusti takvo iznajmljivanje, a ovo od gosp. Špoljarića
da se staviti pod kontrolu. Naša sala je prekrasno uređena te bi bilo šteta da se uništava
inventar. Predlažem da Općinsko vijeće raspravi oko te teme.
Bernard Domović: Moj prijedlog je neka se uzme kaucija u slučaju da se nešto uništi te da
mjesni odbor popiše brojilo.
Siniša Pavlović: Donesena je odluka prema kojoj se akontacija plaća 1.000,00 kuna te se ona
prebija u slučaju štete.
Franjo Budrović: Prva odluka je bila 2.000,00 kuna kaucije.
Ivan Čupen: Smatram da treba povisiti kauciju. Nisam za to da se sala iznajmljuje za zabave,
teško je nešto obnoviti, ipak dok su svati i udruge to je nešto drugo.
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Siniša Pavlović: Slažem se, ali ne smijemo biti rigorozni prema mladeži, djeca se voze prema
Pitomači i Đurđevcu, bolje da su tu, ne bi zabranio mladima da se tu zabavljaju. Smatram da
bi im trebali dopustiti iznajmljivanje, ali pod puno jačom kontrolom te organizatora natjerati
da bude odgovoran.
Đuro Gregurić: Neka se napravi ozbiljniji ugovor, gdje će stajati sve posljedice ukoliko se
netko neće pridržavati ugovora.
Ivan Tudić: Problem je da se mora ozbiljnije preuzimati i vraćati ključeve, popisati inventar
te povećati akontaciju.
Franjo Budrović: Predlažem da se kod stubišta tu gore na prvom katu stavi ograda gdje nitko
ne bi mogao ići jer ipak su tu i prostorije udruga, firmi i vijećnica je tu. Jednom prilikom sam
naišao da su pijani tuda bauljali, smatram da to nije primjereno.
Josip Nađ: U sali se je slavio rođendan bio dernek, muzika je svirala da susjedi nisu mogli
spavati, oštećenje je nastalo na knaufu kao da je netko udario šakom, sala nije bila očišćena…
Problem je tko će to kontrolirati, drugo su karmine, udruge, a drugo rođendani i zabave.
Đuro Gregurić: Smatram da je problem preuzimanje sala, neka se plati čovjek koji će to sve
voditi oko preuzimanja.
Marijan Debeljak: Oštri prijedlozi, napomenuo bih da je to prije bilo puno gore, daleko veće
smo probleme imali onda nego sada. Ako bi se išlo sve detaljno popisivati koliko ima
inventara, da li je napravljeno oštećenje na kojoj stolici, klupi… da li je nastala koja rupa u
zidu itd… to je onda posao za cijeli dan, možda je to isto kao da se kupi neki novi inventar.
Neke mjere moraju postojati, ali za ovakvo vođenje je onda možda i premala cijena
iznajmljivanja.
Ivan Tudić: Imali smo upit u selu za autobusnu liniju koja je vozila svaki četvrtak u Đurđevac
da li se to sada vozi jedanput mjesečno?
Siniša Pavlović: Vozi naš Dražen i to još samo ovaj i idući mjesec i onda prekidamo prijevoz.
U razgovoru s Draženom, proizlazi da se 80% voze jedni te isti, mislim da se iskorištava naš
prijevoz u svrhe za koje nije bio namijenjen. Ujedno naši ljudi odlaze i troše u Đurđevcu. U
planu nam je dopeljati tisak kao i mesnicu pa je bolje da naši novci tu i ostaju. Možemo uvesti
samo prijevoz iz Prugovca i Kozarevca u Kloštar Podravski.
Franjo Budrović: Proizvođače inicirati da prodaju svoje cvijeće i druge proizvode tu na našem
placu, to je proizvod koji ljudi idu kupovati u Đurđevac. Trebamo bolje promovirati datum
našeg placa i automatski će ih biti više.
Đuro Gregurić: Pitanje u svezi postavljanja kioska, u kojoj je to fazi?
Siniša Pavlović: Još se nije krenulo u izgradnju s time, moramo ishoditi potrebnu
dokumentaciju.

Točka 1.
Donošenje Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i
upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Podravski
Mirela Tudić Rengel: Odlukom o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama
u vlasništvu Općine Kloštar Podravski uređuje se nadležnost i postupanje tijela Općine Klo-
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štar Podravski u raspolaganju, korištenju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine. Odluka se odnosi na prodaju nekretnina u vlasništvu Općine, na uvjete prodaje, provedbu postupka. Odluka se ne odnosi na zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine, sukladno posebnoj
odluci Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski i Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora te na prodaju i davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine
sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća. Sukladno primjedbama državnog ureda za reviziju istu bi trebalo donijeti.

Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesena je Odluka o načinu raspolaganja,
korištenja i upravljana nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Podravski.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 2.
Donošenje Odluke o uvjetima, mjerilima te postupku za
davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Kloštar Podravski
Mirela Tudić Rengel: Odlukom o uvjetima, mjerilima te postupku za davanje u najam stanova
u vlasništvu Općine Kloštar Podravski utvrđuju se uvjeti, mjerila, postupak, tijelo za davanje
u najam stanova koji su vlasništvo Općine Kloštar Podravski te odredbe vezane uz ugovor o
najmu stana, prava i obveze najmodavca i najmoprimca, najamnina i prestanak ugovora o
najmu. S obzirom da Općina Kloštar Podravski u svom vlasništvu ima stanove potrebno je
donijeti odluku ne temelju koje bi se isti mogli dati u najam.

Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesena je Odluka o uvjetima, mjerilima te
postupku za davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Kloštar Podravski.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 3.
Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova
Socijalnog vijeća Općine Kloštar Podravski
Siniša Pavlović: Moj prijedlog je da u Socijalno vijeće budu uključeni predsjednici Mjesnih
odbora, to su ljudi koji najbolje poznaju socijalnu materiju.
Mirko Debeljak: predlažem za predsjednika Ivana Čupena, također Branka Špiranec
predlažem za člana.
Jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ i 2 „SUZDRŽANA“ doneseno je Rješenje o
imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća Općine Kloštar Podravski.
Rješenje se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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Točka 4.
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća općinskog načelnika Općine Kloštar
Podravski za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine
Siniša Pavlović: U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine izvršeni su sljedeći
radovi i usluge:
- nakon provedenog postupka javne nabave dana 25. kolovoza 2015. godine sklopljen je s
tvrtkom Rasco d.o.o. iz Kalinovca Ugovor o javnoj nabavi novog malog komunalnog vozila
za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada na iznos 880.560,56 kuna. Komunalno vozilo
MUVO sufinancirano je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na
temelju odobrenog projekta u 80% iznosu, dok su preostalih 20% platile Koprivničkokriževačka županija i Općina Kloštar Podravski. U studenom 2015. godine održana je
prezentacija MUVA-a mještanima Općine.
- također dana 9. listopada 2015. godine sklopljen je s tvrtkom Rasco d.o.o. iz Kalinovca
Ugovor o nabavi priključka za malo komunalno vozilo na iznos 38.302,81 kuna sa PDV-om.
- na temelju odobrenog projekta Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU Općini su
dodijeljena sredstva u iznosu 579.000,00 kuna odnosno 50% ukupne vrijednosti projekta.
Nakon provedene javne nabave s radovima se započelo u studenom 2015. godine, a završetak
radova se očekuje u ožujku 2016. godine. Ugovor o javnoj nabavi sklopljen je s tvrtkom IDMGradnja d.o.o. iz Našica.
- Općini je također odobren projekt o nabavci komunalne opreme odnosno kanti za
sakupljanje otpada. Projekt je sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u 100% iznosu. Ugovor o
nabavi komunalne opreme – kanti za sakupljanje otpada na području Općine Kloštar
Podravski je sklopljen dana 22. listopada 2015. godine sa tvrtkom S.T.P. d.o.o. iz Zagreba. Do
sada je isporučeno 500 kanti koje su podijeljene mještanima Općine, ovih dana se očekuje još
preostala isporuka od 500 kanti.
- dana 10. kolovoza 2015. godine sklopljen je s tvrkom SILP d.o.o. iz Kloštra Podravskog
Ugovor o izgradnji parkirališta u naselju Prugovac na iznos 72.983,18 kuna sa PDV-om.
- dana 4. studenoga 2015. godine sa tvrtkom Petgrad d.o.o. iz Koprivnice sklopljen je Ugovor
o izradi projektne dokumentacije za izgradnju dvodijelne dvorane uz Osnovnu školu Kloštar
Podravski na iznos 242.500,00 kuna sa PDV-om.
- izvršeni su radovi betoniranja kod Društvenog doma Prugovac (septička, stražnji prilaz),
bojanje ograde na igralištu sa reklamama, iskop i betoniranje za postavljanje šahte i vode u
praku, mostova i sl., radovi na Lovačkom domu u Prugovcu (strojobravarski i zidarsko
ličilački radovi), ličilački radovi u PŠ Prugovac, rasvjeta na groblju,
- oko kapelice u Budančevici je uređen okoliš, obnovljena je fasada i postavljen i osvijetljen
novi kip Blažene Djevice Marije.
- na raskrižju u Budančevici asfaltiran je parking i dio pješačke staze,
- ulice su redovito čišćene, obrezivana su stabla, a uništeni dijelovi pješačkih staza su
asfaltirani,
- na željezničkoj stanici srušen je devastirani objekt radi sigurnosti prolaznika,
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- u naselju Kozarevac kompletno je uređen sanitarni čvor u Društvenom domu Dražen Horvat,
također pomoglo se je i pri obnovi župnog ureda te su napravljeni zidarsko-ličilački radovi na
kapelici
- obavljeni su ličilački radovi na mrtvačnici, PŠ Kozarevac i Sportsko-vatrogasnom domu,
- u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom i Županijskom upravom za ceste
asfaltirano je 3000 m2 županijske ceste od Kloštra Podravskog do Kozarevca,
- u naselju Kloštru Podravskom obavljeni su ličilački radovi na mrtvačnici i spremištu za alate
na mjesnom groblju, u Lovačkom domu “Srndač”, ulazu u Društveni dom Kloštar Podravski
te Osnovnoj školi Kloštar Podravski,
U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. u Proračunu Općine Kloštar Podravski
izvorni prihodi su iznosili 2.367.502,05 kuna.
U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godini iz Proračuna Općine Kloštar
Podravski dodijeljena su sredstva za redovan rad (dotacije) udrugama, te su izvršeni ostali
izdaci:
- na naknade građanima i kućanstvima u novcu utrošeno je 85.400,00 kuna od čega na
trihinelu i umjetno osjemenjivanje 8.400,00 kuna, na subvenciju studentima 20.000,00
kuna, na srednjoškolce 15.000,00 kuna, na poklon pakete za starije i nemoćne
20.000,00 kuna, na poklon pakete za Sv. Nikolu 15.000,00 kuna, a na ostale naknade
utrošeno je 7.000,00 kuna.
- za religiju, sport, kulturu, vatrogastvo i druge tekuće donacije utrošeno je 291.277,20
kuna.

Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesen je Zaključka o usvajanju Izvješća općinskog
načelnika Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine
Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 5.
Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva
za obavljanje komunalnih poslova
Siniša Pavlović: Odlukom o osnivanju trgovačkog društva osnovalo bi se društvo s
ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih poslova. Osnivanjem trgovačkog
društva je potrebno kako se ne bi stvarali novi nameti, a Zakon nalaže da poslove košnje
trave, pokopa i ostalo ne mogu raditi komunalni radnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Kloštar Podravski već da to radi ovlaštena tvrtka za obavljanje komunalnih poslova. Naši
komunalci bi išli pod to komunalno poduzeće, upravljao bi direktor, trenutno nemam
prijedloga za njega, ali trebala bi to biti kompetentna osoba koja ima dobre reference.
Branko Špiranec: Da li je to komunalno poduzeće koje ne zadire u općinski proračun?
Siniša Pavlović: Da, to je posebna firma. Dajemo joj posao za održavanje zimske službe,
nerazvrstanih poslova bez raspisivanja javnog natječaja.
Franjo Budrović: Tko donosi odluke o cijenama, nama je cilj, prije svega zaštiti naše
mještane.
Siniša Pavlović: Općina bi o tome odlučivala.
Marijan Debeljak: Smatram da bi komunalno poduzeće funkcioniralo kako treba ako bi imalo
barem 6 zaposlenih te još direktor. Ipak ako bi imali komunalno poduzeće radnici bi trebali
preuzeti cijelu brigu i oko pokopa i tako oko svega. Uvijek neko može biti ili bolestan ili na
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godišnjem. Potrebno je prije svega vidjeti da li nam se to isplati, da li ima dovoljno prihoda za
njihove plaće. Puno je tu faktora koje treba vidjeti. Znam iskustvo bivšeg načelnika Molvi
koji nije bio zadovoljan sa osnivanjem poduzeća.
Jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donesena je Odluka o
osnivanju trgovačkog društva za obavljanje komunalnih poslova.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 6.
Donošenje Odluke o kupnji kombi vozila
za potrebe Općine Kloštar Podravski
Siniša Pavlović: Odlukom o kupnji kombi vozila za potrebe Općine Kloštar Podravski kupilo
bi se kombi vozilo koje bi koristilo za potrebe Općine Kloštar Podravski. Mogle bi ga koristiti
i udruge.

Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesena je Odluka o kupnji kombi vozila za potrebe
Općine Kloštar Podravski
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 7.
Donošenje Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija
koje provode organizacije civilnog društva
Mirela Tudić Rengel: Pravilnikom o financiranju programa, projekata i manifestacija
koje provode organizacije civilnog društva utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i
korištenje sredstava proračuna Općine Kloštar Podravski udrugama čije aktivnosti doprinose
zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i
planskim dokumentima Općine. Nakon donošenja ovog Pravilnika raspisat će se javni poziv
koji će biti objavljen na web stranici kao i svi propisani obrasci. Natječaj odnosno javni poziv
biti će otvoren 30 dana, nakon toga povjerenstvo će pregledati sve pristigle zamolbe te na
osnovu toga donijet će se odluka o dodijeli sredstva i sklopiti ugovori sa udrugama koje
ispunjavaju uvjete javnog poziva.
Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesen je Pravilnika o financiranju programa,
projekata i manifestacije koje provode organizacije civilnog društva.
Pravilnik se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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

