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Z A P I S N I K
sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski,

održane 16. ožujka 2016. godine u općinskoj vijećnici
u Kloštru Podravskom, Trg Svete Obitelji 2

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-01/02, URBROJ: 2137/16-16-1 od 8. 
ožujka 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. Franjo Budrović
5. Đuro Gregurić
6. Antun Juhas
7. Petar Kontrec
8. Josip Nađ
9. Ivan Rođak
10. Branko Špiranec
11. Ivan Tudić
12. Dražen Vučak

Na sjednici nije bio prisutan Bernard Domović – opravdano.
Predsjednik  konstatira  da  je  sjednici  prisutno  12   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 – referentica za računovodstvene poslove,
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 izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 
na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini.

2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu 
na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini.

3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređa-
ja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini.

4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na po-
dručju Općine Kloštar Podravski u 2015. godini.

5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj 
skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini.

6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šum-
skog doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini.

7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Opći-
ne Kloštar Podravski za 2015. godinu. 

8. Razmatranje Financijskog izvještaja za razdoblje  od 1.  siječnja 2015. do 31.  prosinca 
2015. godine.

9. Razmatranje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne proble-
matike za područje Policijske postaje Đurđevac za siječanj 2016. godine.

Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 12 glasova „ZA“.
Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski usvojen je jednoglasno 
sa 12  glasova „ZA“ bez primjedbi.

Branko Špiranec: Na samom zavoju u ulici Petra Preradovića stoji voda, još prije je gosp. Štef 
Dragica obećao da će se to riješiti, međutim još nije riješeno, ima li nekih informacija o tome?
Siniša Pavlović: Imamo to na brizi kroz jedno kratko vrijeme to će biti riješeno kao i na kraju 
Oderjana.  Gosp.  Štef  Dragica  ne  može  sve  riješiti  jer  ne  ovisi  o  njemu  već  nadležnim 
osobama. 
Ivan Čupen: Taj zavoj je već dugo vrijeme problematičan, zavoj je krivo asfaltiran.
Ivan  Tudić: Uputio  bih  prijedlog  ako  se  može  gosp.  Štefu  Dragica  dati  do  znanja  za 
županijsku cestu prema Grabrovnici. Katastrofa su navozili i zaboravili su poravnati te me 
zanima kada će se imati mogućnosti pokrpati nekoliko udarnih rupa prema mostu.
Siniša Pavlović: To je cesta kroz Grabrovnicu, usmeno se budem čuo da se riješi taj problem.
Sporna cesta nije u ingerenciji Županijske uprave za ceste te nitko nije kriv već mjesni odbori, 
jer su svi predsjednici mjesnih odbora znali kad se krpaju nerazvrstane ceste,  a nitko nije 
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spomenuto za taj problem.  Krpalo se je u Kozarevcu u Zagrebačkoj ulici, a za tu Suhopoljsku 
nije nitko reagirao. 
Ivan Čupen: U ime vlasnika zemljišta koji su dali suglasnost za kopanje kanala podnio bih 
prijedlog da se dogovorimo oko cijene kako bi im se to isplatilo. 
Siniša Pavlović: Išli  u dogovor s vlasnicima zemlje da se kanal prekopa kako bi se voda 
maknula s tog dijela, bude i dalje kiša i moramo si dati truda da se to riješi. Nismo mogli prije  
donijeti  odluku  jer  smo  tražili  podatak  od  Porezne  uprave  o  vrijednosti  poljoprivrednog 
zemljišta  na  području  Općine  Kloštar  Podravski.  Dobili  smo  podatak  da  je  vrijednost 
poljoprivrednog zemljišta na području Općine Kloštar Podravski cca. 3,00 kuna. Predlažem 
da otvorite raspravu za cijenu koja bude realna prema vama i Općini.
Branko Špiranec: Ispod 10,00 kn/m2 ne možemo ni razgovarati kakva je to cijena.
Franjo  Budrović:  Teško  mi  je  to  komentirati,  govorilo  se  je  da  će  svi  biti  adekvatno 
nadmireni,  ja  sam isto oštećen.  To vrijedi  3  puta  više  od onoga prema procjeni  Porezne 
uprave.
Siniša  Pavlović:  Smatram da  nismo oštećeni  nego spašeni,  to  je  u  interesu  prema  svima 
Vama, ne može biti industrijska cijena jer je to napravljeno za Vas da ne plivate. Molimo da 
rečete korektan prijedlog.
Ivan Čupen: Smatram da je 10,00 kn/m2 pošten prijedlog.
Branko Špiranec: 10,00 kuna je realna cijena,to je isto moj prijedlog.
Jednoglasno sa 12 glasova „ZA“ donesena je 

O D L U K A

Članak 1.
Općina Kloštar Podravski će od vlasnikov zemljišta koji su dozvolili na svojoj zemlji 

iskop kanala otkupiti dio zemljišta te isplatiti kupoprodajnu cijenu u iznosu 10,00 kuna/m2 
sukladno  geodetskoj  izmjeri  napravljenoj  od  strane  Geodetske  poslovnice  „Slavinić“ 
Đurđevac, o čemu će se sklopiti Ugovor o kupoprodaji.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Siniša Pavlović: Na prošloj sjednici donijeli smo Odluku o osnivanju trgovačkog društva za 
obavljanje komunalnih poslova,  kako bismo mogli  osnovati  trgovačko društvo potrebno je 
između ostalog imenovati i nadzorni odbor. Dva člana nadzornog odbora predlaže Općinsko 
vijeće, pa Vas zato molim da date prijedlog.
Ivan Čupen: Moj prijedlog je Marijan Debeljak.
Marijan Debeljak: Uvjeren sam da to neće dobro funkcionirati, daj Bože da se varam, tako da 
ne želim u tome sudjelovati. 
Đuro Gregurić: Predlažem Dražena Vučak.

Jednoglasno sa 12 glasova „ZA“ donesen je
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Z A K L J U Č A K

I.
Sukladno članku 24. Odluke o osnivanju trgovačkog društva za obavljanje komunalnih 

poslova  prijedlog  Općinskog  vijeća  je  da  se  u  nadzorni  odbor  imenuje  Dražen  Vučak  iz 
Budančevice i Ivan Tudić iz Kozarevca. 

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Točka 1.
Donošenje Zaključka     o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi     na   

području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

Siniša Pavlović:  Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 
Kloštar  Podravski  u  2015.  godini  obuhvaćene su aktivnosti  i  djelatnosti  u kulturi  koje  se 
financiraju iz Proračuna Općine Kloštar Podravski  u 2015. godini.

Jednoglasno  sa  12   glasova „ZA“ donesen je Zaključak o usvajanju Izvješća o 
izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2015. 
godini.

 Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 2.
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na 

području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

Siniša Pavlović: Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine 
Kloštar Podravski u 2015. godini obuhvaćene su aktivnosti i djelatnosti u sportu od lokalnog 
značaja koje se financiraju iz Proračuna Općine Kloštar Podravski  u 2015. godini.

Jednoglasno  sa  12   glasova „ZA“ donesen je Zaključka o usvajanju Izvješća o izvr-
šenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini.

 Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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                                                        Točka 3.
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

Siniša  Pavlović:  Izvješćem  o  izvršenju  Programa  gradnje  objekata  i  uređaja  komunalne 
infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini  obuhvaćena je gradnja 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2015. 
godini.

Jednoglasno  sa  12   glasova „ZA“ donesen je Zaključka o usvajanju Izvješća o 
izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Kloštar Podravski u 2015. godini.

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 4.
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade 
na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

Siniša  Pavlović:  Izvješćem o izvršenju  Programa  održavanja  komunalne  infrastrukture  za 
komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar 
Podravski u 2015. godini obuhvaćene su komunalne djelatnosti čije se održavanje financira iz 
sredstava komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini.

Jednoglasno sa 12 glasova „ZA“ donesen je Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju 
Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz 
komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini.

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

                                                         Točka 5.
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi 

na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

Siniša Pavlović: Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 
Općine Kloštar Podravski u 2015. godini obuhvaćen je način ostvarivanja javnih potreba u 
socijalnoj  skrbi  i  financijska  sredstva  za  njihovo provođenje  na  području  Općine  Kloštar 
Podravski u 2015. godini.

Jednoglasno sa 12 glasova „ZA“ donesen je Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju 
Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini.

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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                                                          Točka 6.
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

Siniša Pavlović:  Izvješćem o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na 
području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini obuhvaćeno je sufinanciranje,  odnosno 
održavanje  komunalne  infrastrukture  u  skladu  sa  Programom  održavanja  komunalne 
infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini.

Jednoglasno sa 12 glasova „ZA“ donesen je Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju 
Programa  utroška  sredstava  šumskog  doprinosa  na  području  Općine  Kloštar  Podravski  u 
2015. godini.

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

                                                            Točka 7.
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine 

Kloštar Podravski za 2015. godinu

Siniša  Pavlović:  Izvješćem  o  izvršenju  Plana  gospodarenja  otpadom  Općine  Kloštar 
Podravski za 2015. godinu obuhvaćena je provedba utvrđenih obveza i učinkovitost poduzetih 
mjera u 2015. godini vezanih uz Plan gospodarenja otpadom Općine Kloštar Podravski za 
2015. godinu.

Jednoglasno sa 12 glasova „ZA“ donesen je Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju 
Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Podravski za 2015. godinu.

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

                                                      Članak 8.
Razmatranje Financijskog izvještaja za razdoblje od 1. siječnja 2015.

 do 31. prosinca 2015. godine

Ivana Grguljaš: Ova točka je nepotrebno stavljena odnosno ne donosi se od strane Općinskog 
vijeća. Financijskog izvještaja za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine 
objavljen je na Internet stranici Općine, ali Vam ga još dajem u pisanom obliku da biste bili  
upućeni.

Članak 9.
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Razmatranje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problemati-
ke za područje Policijske postaje Đurđevac za siječanj 2016. godine

Siniša Pavlović: Statistika se je popravila, putem Vijeća za prevenciju dogovorili smo nabavu 
reflektirajućih prsluka i bljeskalica za bicikliste.

Jednoglasno sa 12 glasova „ZA“ donesen je

Z A K L J U Č A K

Općinsko  vijeće  Općine  Kloštar  Podravski  razmotrilo  je  Izvješće  o  stanju 
kriminaliteta,  javnog  reda  i  mira  i  druge  prekršajne  problematike  na  području  Policijske 
postaje Đurđevac za mjesec siječanj 2016. godine i na ista nije bilo primjedbi.

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 19:02 sati.

ZAPISNIČARKA: PREDSJEDNIK:

          Mirela Tudić Rengel              Mirko Debeljak


