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Z A P I S N I K 

sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, 

održane 5. rujna 2016. godine u Općinskoj vjećnici 

u Kloštru Podravskom, Trg Sv. obitelji 2 

 

 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-01/11, URBROJ: 2137/16-16-1 od 1. 

rujna 2016. godine. 

 Sjednicu je otvorio predsjednik gosp. Mirko Debeljak u 19:00 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 

 

Na sjednici nisu bili prisutni Bernard Domović – opravdano,– 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. Zlatko Patačko – direktor KOMUNALNO KP d.o.o. 

4. Ivana Grguljaš – referentica za računovodstvene poslove, 

5. 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 2016. godinu i projekcije za 

2017. i 2018. godinu. 

2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 

pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Kloštar Podravski. 

3. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja zimske službe trgovačkom društvu KOMUNALNO KP 

d.o.o. 

4. Donošenje Odluke o povjeravanju održavanja javne rasvjete trgovačkom društvu KOMUNALNO KP 

d.o.o. 

5. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja, čuvanja i uklanjanja 

pasa, uginulih pasa i drugih životinja, te pasa i mačaka lutalica trgovačkom društvu KOMUNALNO 

KP d.o.o. 

6. Donošenje Odluke o prijenosu investicije izgradnje ograde na groblju u naselju Kloštar Podravski. 

7. Donošenje Odluke o prijenosu investicije izgradnje mosta u naselju Kloštar Podravski, u ulici Ulička. 

8. Donošenje Odluke o prijenosu investicije adaptacije Društvenog doma Kozarevac. 

9. Donošenje zaključka o prihvaćanju ostavke predsjednika nadzornog odbora KOMUNALNO KP 

d.o.o. i donošenje prijedloga o imenovanju novog predsjednika nadzornog odbora KOMUNALNO 

KP d.o.o. 

10. Donošenje Odluke o potvrđivanju obuhvata zahvata “Priprema projektnog prijedloga investicijskog 

ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije 

Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete” za područje Općine Kloštar Podravski. 

11. Donošenje Izmjena Analiza stanja civilne zaštite na području Općine Klošar Podravski u 2015. 

godini. 

12. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar 

Podravski za razdoblje od 2016. do 2019. godine. 

13. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Podravski za 2016. 

godinu. 

14. Rasprava o rješavanju problematike naplate komunalne naknade. 

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 10 glasova „ZA“. 

Zapisnici sa 23. i 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski usvojeni su 

jednoglasno sa 11  glasova „ZA“ bez primjedbi. 

 

 

Ivan Rođak: Pitanje u svezi  iznajmljivanja stolaca i klupa u Budančevici, prije je Ružica bila  

na tome, a sad ne znam kome se moramo obratiti da bismo ih dobili Ružici ili predsjedniku 

Mjesnog odbora. 

Đuro  Gregurić: Smatram da je problem kordinacije, jedna osoba mora sve voditi. 

Siniša Pavlović: Kordinacija mora postojati, predsjednik mjesnog odbora ne može sam 

nekome dati klupe, moramo mi znati tko i kad treba stolice i klupe, jer Ružica ima točno 
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zapisano termine kome iznajmljuje sale, pa ako je negdje sala zauzeta ne može se nekome dati 

klupe, jer će onda tamo faleti. 

Ivan Rođak:  Pitanje u svezi zavažanja poljskih putova s asfaltom od kružnog toka. 

Siniša Pavlović: Ne znam koji put i koja nerazvrstana cesta na području Općine nije sanirana, 

jer  incijativa je trebala biti na predsjednicima mjesnih odbora da se svi problematični putovi 

saniraju. Sanirati će se iz ovog asfalta, ali i šumarija je osigurala određene količine za sanaciju 

tih cesta. Naše ceste su veliki problem, i sami znate da  iza svake kiše stroj mora ići van, to će 

biti problem sve dok se ne budu sve ceste asfaltirale. 

Siniša Pavlović: Dobili smo i jedan prigovor na buku vezano uz ugostiteljski objekt 

American. Koliko sam upućen, spomenuti ugostiteljski objekt American nije imao 

narušavanje javnog reda i mira od strane Policijske postaje Đurđevac. Vijeće je donijelo 

Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti i mislim da se je gosp. Špoljarić držao te odluke. Ukoliko 

postoji određeno narušavanje, a mještani imaju saznanja o tome, postoje institucije koje su 

nadležne za to i svako narušavanje trebaju prijaviti. 

Mirko Debeljak: kaj se tiče glasnoće odnosno buke treba nazvati policiju i oni su dužni  po 

svakoj prijavi postupati. 

Đuro Gregurić: Radi se o tome da ugostiteljski objekt American ima muziku nedjeljom dok 

institucije ne rade. Jako se galami, viče se, a mještani u ulici drugi dan ujutro rade i ne mogu 

se naspavati. Također, uočio sam da je semafor za reguliranje prometa za kružni tok bio 

pomaknut, to su učinili oni koji su bili u ugostiteljskom objektu. 

Siniša Pavlović: Đuro ukoliko si već uočio da je semafor pomaknut, dužnost kao savjesnog 

građana je upozoriti na to, a ne čekati da to neko drugi prijavi. 

 

 

 

 

Točka 1. 

Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2016. godinu 

 i projekcije za 2017. i 2018. godinu 

 

Ivana Grguljaš: Općina Kloštar Podravski osnovala je komunalno poduzeće KOMUNALNO 

KP d.o.o. Ova izmjena i dopuna Proračuna odnosi se na sredstva koja će se osigurati za rad 

spomenutog komunalnog poduzeća. 

 

Jednoglasno  sa  11  glasova „ZA“ donesene su Izmjene i dopune Proračuna Općine 

Kloštar Podravski za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu. 

Izmjene i dopune Proračune Općine Kloštar Podravski se prilaže ovom zapisniku i čini 

njegov sastavni dio. 
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Točka 2. 

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na 

temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području 

 Općine Kloštar Podravski 

 

Mirela Tudić Rengel: S obzirom da je osnovano komunalno poduzeće za obavljanje 

komunalnih poslova odnosno tvrtka KOMUNALNO KP d.o.o te da će ono obavljati 

komunalne djelatnosti zimske službe, javne rasvjete i poslove hvatanja, čuvanja i uklanjanja 

pasa, uginulih pasa i drugih životinja, te pasa i mačaka lutalica, valjalo je iste brisati iz 

postojeće odluke. 

Jednoglasno  sa  11  glasova „ZA“ donesena je  Odluka o izmjeni Odluke o 

komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju 

komunalnih poslova na području Općine Kloštar Podravski. 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 3. 

Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja zimske službe trgovačkom društvu 

KOMUNALNO KP d.o.o. 

 

Siniša Pavlović: S obzirom da je Općina Kloštar Podravski osnovala trgovačko društvo 

KOMUNALNO KP d.o.o. za obavljanje komunalnih poslova te da je komunalna djelatnost 

zimske službe brisana iz osnovne Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati 

na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Kloštar 

Podravski trebalo je istu prenijeti odnosno povjeriti na obavljanje KOMUNALNO KP d.o.o. 

 

Jednoglasno  sa  11  glasova „ZA“ donesena je Odluka o povjeravanju obavljanja 

zimske službe trgovačkom društvu KOMUNALNO KP d.o.o. 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 4. 

Donošenje Odluke o povjeravanju održavanja javne rasvjete trgovačkom društvu 

KOMUNALNO KP d.o.o. 

 

 

Siniša Pavlović: S obzirom da je Općina Kloštar Podravski osnovala trgovačko društvo 

KOMUNALNO KP d.o.o. za obavljanje komunalnih poslova te da je komunalna djelatnost 

javne rasvjete brisana iz osnovne Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati 

na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Kloštar 

Podravski trebalo je istu prenijeti odnosno povjeriti na obavljanje KOMUNALNO KP d.o.o. 

 

Jednoglasno  sa  11  glasova „ZA“ donesena je Odluka o povjeravanju održavanja 

javne rasvjete trgovačkom društvu KOMUNALNO KP d.o.o. 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 5. 

Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja, čuvanja i 

uklanjanja pasa, uginulih pasa i drugih životinja, te pasa i mačaka lutalica trgovačkom društvu 

KOMUNALNO KP d.o.o. 

 

Siniša Pavlović: S obzirom da je Općina Kloštar Podravski osnovala trgovačko društvo 

KOMUNALNO KP d.o.o. za obavljanje komunalnih poslova te da je komunalna djelatnost 

hvatanja, čuvanja i uklanjanja pasa, uginulih pasa i drugih životinja, te pasa i mačaka lutalica 

brisana iz osnovne Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 

pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Kloštar Podravski 

trebalo je istu prenijeti odnosno povjeriti na obavljanje KOMUNALNO KP d.o.o. 

 

 

Jednoglasno  sa  11  glasova „ZA“ donesena je o Odluku o povjeravanju obavljanja 

komunalne djelatnosti hvatanja, čuvanja i uklanjanja pasa, uginulih pasa i drugih životinja, te 

pasa i mačaka lutalica trgovačkom društvu KOMUNALNO KP d.o.o.  

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

Točka 6. 

Donošenje Odluke o prijenosu investicije izgradnje ograde na groblju u 

 naselju Kloštar Podravski 

 

Siniša Pavlović: Općina Kloštar Podravski prenosi investiciju izgradnje ograde na groblju u 

naselju Kloštar Podravski na trgovačko društvo KOMUNALNO KP d.o.o. Na taj način će 

moći povratit PDV-a dok Općina nema tu mogućnost. 

 

Jednoglasno  sa  11  glasova „ZA“ donesena je Odluka o prijenosu investicije 

izgradnje ograde na groblju u naselju Kloštar Podravski. 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

              

   Točka 7. 

Donošenje Odluke o prijenosu investicije izgradnje mosta u naselju Kloštar Podravski,  

u ulici Ulička 

 

Siniša Pavlović: Općina Kloštar Podravski prenosi investiciju izgradnje mosta u naselju 

Kloštar Podravski, u ulici Ulička na trgovačko društvo KOMUNALNO KP d.o.o. Na taj način 

će moći povratit PDV-a dok Općina nema tu mogućnost. 

  

Jednoglasno  sa  11  glasova „ZA“ donesena je Odluka o prijenosu investicije 

izgradnje mosta u naselju Kloštar Podravski, u ulici Ulička. 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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   Točka 8. 

Donošenje Odluke o prijenosu investicije adaptacije Društvenog doma Kozarevac. 

 

Siniša Pavlović: Općina Kloštar Podravski prenosi investiciju adaptacije Društvenog doma 

Kozarevac na trgovačko društvo KOMUNALNO KP d.o.o. Na taj način će moći povratit 

PDV-a dok Općina nema tu mogućnost. 

 

 

Jednoglasno  sa  11  glasova „ZA“ donesena je Odluka o prijenosu investicije 

adaptacije Društvenog doma Kozarevac. 

 Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

   Točka 9. 

Donošenje zaključka o prihvaćanju ostavke predsjednika nadzornog odbora KOMUNALNO 

KP d.o.o. i donošenje prijedloga o imenovanju novog predsjednika nadzornog odbora 

KOMUNALNO KP d.o.o. 

 

Siniša Pavlović: S ozbirom da je gosp. Dražen Vučak podnio neopozivu ostavku na mjesto 

predsjednika nadzornog odbora KOMUNALNO KP d.o.o. potrebno je predložiti nekog 

drugoga kako bismo mogli napraviti izmjenu u sudskom registru i sazvati konstituirajuću 

sjednicu nadzornog odbora. 

Branko Špiranec: U nadzorni odbor predlažem Ivana Čupena.  

 

 

Jednoglasno  sa  11  glasova „ZA“ donesen je  

 

 Z A K L J U Č A K 

I. 

 

Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski prihvaća ostavku Dražena Vučaka iz 

Budančevice, Kolodvorska 15 predsjednika nadzornog odbora trgovačkog društva 

KOMUNALNO KP d.o.o. 

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

poslova prijedlog Općinskog vijeća je da se u nadzorni odbor umjesto Dražena Vučaka imenuje 

Ivan Čupen iz Kloštra Podravskog, Petra Preradovića 7c.  

 

II. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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   Točka 10. 

Donošenje Odluke o potvrđivanju obuhvata zahvata “Priprema projektnog prijedloga 

investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na 

području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete” za područje 

Općine Kloštar Podravski 

 

Siniša Pavlović: Konačno smo došli na svoje i na stavove koje smo od početka zauzeli, a to 

su: sufinanciranje Općine u projektu “Priprema projektnog prijedloga investicijskog ulaganja 

s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije 

Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete” za područje Općine Kloštar 

Podravski umjesto 10 milijuna kuna iznosi 1,9 milijuna kuna, također u obuhvat je uvrštena 

vodoopskrba i odvodnja za  naselje Kozarevac te će se prilagoditi  postojeća dokumentacije za 

kružni tok. U projektni tim od strane Općine umjesto Marte Šandrovčan imenovan je Zlatko 

Patačko. 

  

Jednoglasno  sa  11  glasova „ZA“ donesena je Odluka o potvrđivanju obuhvata 

zahvata “Priprema projektnog prijedloga investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja 

vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, 

Virje i Podravske Sesvete” za područje Općine Kloštar Podravski. 

 Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

   Točka 11. 

Donošenje Izmjena Analiza stanja civilne zaštite na području Općine Klošar Podravski u 

2015. godini 

 

Mirela Tudić Rengel: Prije 2-3 mjeseca imali smo u nadzoru inspektora Državne uprave 

zaštite i spašavanja. Prijedlog inspektora je bio pošto je donesen novi zakon da se izmjene 

Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kloštar Podravski u 2015. 

godini na način da se više ne koristi termin sustava zaštite i spašavanja već civilne zaštite. 

 

Jednoglasno  sa  11  glasova „ZA“ donesene su Izmjene Analiza stanja civilne zaštite 

na području Općine Klošar Podravski u 2015. godini. 

Izmjene Analiza stanja se prilažu ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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   Točka 12. 

Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine 

Kloštar Podravski za razdoblje od 2016. do 2019. godine 

 

Mirela Tudić Rengel: Nastavno na prošlu točku i spomenuti nadzor valjalo je donijeti i nove 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar 

Podravski za razdoblje od 2016. do 2019. godine. Dakle, više se Smjernice ne donose za 

godišnje razdoblje već za četverogodišnje što je regulirano Zakonom o sustavu civilne zaštite. 

 

Jednoglasno  sa  11  glasova „ZA“ donesene su Smjernice za organizaciju i razvoj sustava 

civilne zaštite na području Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 2016. do 2019. godine. 

Smjernice se prilažu ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 13. 

Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Podravski  

za 2016. godinu 

 

Siniša Pavlović: Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite novost je da su jedinice lokalne 

samouprave dužne donijeti godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite. Da bi ovaj Plan 

razvoja bio ostvariv, cijeli proces razvoja povezan je sa mogućnostima financijskih sredstava 

Proračuna Općine Kloštar Podravski koja će se odvojiti za subjekte u sustavu civilne zaštite. 

 

Jednoglasno  sa  11  glasova „ZA“ donesen je Plan razvoja sustava civilne zaštite na 

području Općine Kloštar Podravski za 2016. godinu. 

Plan se prilažu ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 14. 

Rasprava o rješavanju problematike naplate komunalne naknade. 

 

Siniša Pavlović: Već više puta smo poslali opomene pred ovrhu, smatram da bismo trebali 

krenuti s ovrhama.  

 

Jednoglasno  sa  11  glasova „ZA“ donesena je 

 

O D L U K A 

 

Članak 1. 

  Općina Kloštar Podravski provest će ovršni postupak za sve fizičke i pravne osobe 

koje su dužne dulje od godinu dana bez obzira na iznos dugovanja te za one koje su dužne 

više od 300,00 kuna bez obzira na vrijeme nastanka duga. 

 

Članak 2. 
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Fizičke i pravne osobe koje imaju dug prema Općini Kloštar Podravski ne ostvaruju 

pravo na subvencije niti na druge oblike pomoći iz Proračuna Općine Kloštar Podravski. 

 

                                                        Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

  

 

 

 

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 20:03 sati. 

 

 ZAPISNIČARKA:      PREDSJEDNIK: 

 

          Mirela Tudić Rengel                  Mirko Debeljak 


