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

sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, 

održane 16. prosinca 2016. godine u uredu općinskog načelnika 

u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 2 

 

 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-01/14, URBROJ: 2137/16-16-1 od 

12. prosinca 2016. godine. 

 Sjednicu je otvorio predsjednik gosp. Mirko Debeljak u 10:00 sati i pozdravio 

prisutne. 

 Sjednici su bili prisutni: 

a) Članovi Općinskog vijeća: 

1. Mirko Debeljak 

2. Bernard Domović 

3. Ivan Čupen 

4. Marijan Debeljak 

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 – referentica za računovodstvene poslove, 

4. Mirela Tudić Rengel – pročelnica, zapisničarka. 

 

 

 

Predsjednik je predložio je sljedeći 
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D N E V N I   R E D 

 

1. Donošenje Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu. 

2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2017. godinu. 

3. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini. 

4. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini. 

5. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2017. 

godini. 

6. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se 

financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini. 

7. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar 

Podravski u 2017. godini. 

8. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 

2017. godini. 

9. Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito 

izgrađenih zgrada na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini. 

10. Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Kloštar Podravski u 

2017. godini. 

11. Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini. 

12. Donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i članova 

Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine 

13. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete u 2017. godini. 

 

 

Zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski usvojen je jednoglasno 

sa 13 glasova „ZA“ bez primjedbi. 

 

Točka 1. 

Donošenje Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2017. godinu i Projekcije 

 za 2018. i 2019. godinu 

 

Ivana Grguljaš: Obrazložila je Proračun Općine Kloštar Podravski za 2017. godinu i 

projekcije za 2018. i 2019. godine. 

Ivan Tudić: Stavka subvencija u poljoprivredi, postoji li mogućnost povećanja stavke? 

Siniša Pavlović: Stavka je napravljena u skladu s mogućnostima proračuna, imat ćemo još 

jedno vijeće krajem godine gdje ćemo vidjeti koliki će do kraja godine biti izvorni prihodi. 

Morate znati da nam je rudna renta manja za 2016. godinu, imali smo već puno sastanka na tu 

temu, apelirali smo i slali dopise u resorno ministarstvo kako bismo se izborili da nam 

povećaju rentu. 

Đuro Gregurić: Stavka za otplatu kredita, na koji kredit se to odnosi? 

Ivana Grguljaš: Stari kredit za zgradu, to zna bivši načelnik. 

Đuro Gregurić : grobna naknada čiji je prihod to sada prihod? 

Siniša Pavlović: Od KOMUNALNO KP d.o.o. 
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Antun Juhas: Napomenuo bih samo da su subvencije u poljoprivredi konkretno mislim na 

umjetno osjemenjivanje koje se daje  četiri puta godišnje po 200,00 kuna apsurd. Smatram da 

je bolje uopće ništa ne davati.  

Siniša Pavlović: Za sada nema  proračunskih mogućnosti za povećanje stavke, smatram da je 

realan. Ukoliko će prihodi  u 2017. godini onda ćemo i povećavati stavke za koje smatramo 

da ih je potrebno povećati.  

Franjo Budrović: Predložio bih da se malo poveća i subvencija od elementarnih nepogoda. 

Ivan Čupen: Opg oni imaju subvenciju od države, smatram da bismo trebali dati onima koji 

nemaju od nikoga pomoć. 

Marijan Debeljak: Ako nekome dižemo nekome moramo skinuti, a kome u ovom slučaju 

skinuti… slažem se da moramo davati ljudima veće pomoći kao što je Antun rekao apsurd je 

nekome dati 200,00 kuna onda bolje ništa ne davati…  

Siniša Pavlović: Uvažavam sve sugestije, bitno je da imamo otvoreno stavke, dok budu veći 

prihodi budemo mogli  povisiti i stavke. 

Franjo Budrović: Jesu li plaće od djelatnika od komunalnog rasčlanjene od djelatnika Općine 

tj. jesu li izuzete iz Proračuna? 

Ivana Grguljaš: Jesu. 

 

 

Jednoglasno  sa  13 glasova „ZA“ donesen je Proračun Općine Kloštar Podravski za 

2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu  

Proračun se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 2. 

Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2017. godinu 

 

Siniša Pavlović: Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2017. godinu 

uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Kloštar 

Podravski za 2017. godinu i njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom 

imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti općinskog 

načelnika Općine Kloštar Podravski u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja o izvršavanju 

Proračuna. 

 

Jednoglasno  sa  13  glasova „ZA“ donesena je Odluka o izvršavanju Proračuna 

Općine Kloštar Podravski za 2017. godinu 

  Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 3. 

Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području 

 Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

 

 

Siniša Pavlović: Programom javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 

2017. godini utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu, koji su od  lokalnog 

značenja, a koji će se financirati iz Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2017. godinu 
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Jednoglasno  sa  13  glasova „ZA“ donesen je Program javnih potreba u sportu na 

području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 4. 

Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području 

 Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

 

Siniša Pavlović: Programom javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 

2017. godini utvrđuju se aktivnosti  u kulturi koje će se financirati iz Proračuna Općine 

Kloštar Podravski za 2017. godinu 

 

Jednoglasno  sa  13  glasova „ZA“ donesen je Program javnih potreba u kulturi na 

području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

Točka 5. 

Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 

Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

 

Siniša Pavlović: Planom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar 

Podravski u 2017. godini utvrđuje se način ostvarivanja javnih potreba u socijalnoj skrbi i 

financijska sredstva za njihovo provođenje. Javne potrebe u socijalnoj skrbi ostvarit će se kroz 

rad Socijalnog vijeća Općine Kloštar Podravski, Društva crvenog križa i humanitarnih udruga. 

 

 

Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesen je Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na 

području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

Plan se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 6. 

Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se 

financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

 

Siniša Pavlović: Programom održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti 

koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2017. 

godini utvrđuje se način korištenja sredstava komunalne naknade, a u svrhu održavanja 

komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne 

naknade na području Općine Kloštar Podravski. 
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Jednoglasno  sa  13  glasova „ZA“ donesen je Program održavanja komunalne 

infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području 

Općine Kloštar Podravski u 2017. godini. 

Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 7. 

Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

 

Siniša Pavlović: Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Kloštar Podravski u 2017. godini utvrđuje se gradnja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini. Gradnja objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture, te nabava opreme i predviđeni troškovi utvrđuju se za 

objekte i uređaje komunalne infrastrukture za sljedeće komunalne djelatnosti: javne površine 

(izgradnja objekata), nerazvrstane ceste, groblja, održavanje čistoće. 

 

 

Jednoglasno  sa  13  glasova „ZA“ donesen je Program gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

Točka 8. 

Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kloštar 

Podravski u 2017. godini 

 

Siniša Pavlović: Programom utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine 

Kloštar Podravski u 2017. godini određuje se financiranje izgradnje objekata komunalne 

infrastrukture u skladu sa Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini. Program obuhvaća sufinanciranje 

izgradnje objekata komunalne infrastrukture u iznosu 30.000,00 kuna. 

 

Jednoglasno  sa  13  glasova „ZA“ donesen je Program gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 9. 

Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka 

 ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području 

 Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

 

Siniša Pavlović: Programom o namjenskom korištenju sredstava iz postupka ozakonjenja 

nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini određuje 

se namjensko korištenje sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 

prostoru za izradu prostornih planova kojima se popisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i 

sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno 

nedovoljno opremljenih i neopremljenih naselja na području Općine Kloštar Podravski. Od 

ukupnog iznosa 300.000,00 kuna sredstva naknade 30% sredstava naknade je prihod  

Proračuna Općine Kloštar Podravski. 

 

 

Jednoglasno  sa  13  glasova „ZA“ donesen je Program o namjenskom korištenju 

sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine 

Kloštar Podravski u 2017. godini. 

 

Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 10. 

Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Kloštar 

Podravski u 2017. godini 

 

Siniša Pavlović: Programom javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine 

Kloštar Podravski u 2017. godini utvrđuju se javne potrebe i sredstva za financiranje javnih 

potreba u  predškolskom odgoju na području Općine Kloštar Podravski. 

 

Jednoglasno  sa  13  glasova „ZA“ donesen je Program javnih potreba u predškolskom 

odgoju na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

 Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 11. 

Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području 

Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

 

Siniša Pavlović: Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina 

Kloštar Podravski u 2017. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak 

dodjele istih. Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna 

Općine Kloštar Podravski. 
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Jednoglasno  sa  13  glasova „ZA“ donesen je Programa potpora poljoprivredi na 

području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

 Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

 Točka 12. 

Donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i 

članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski izabranih s liste grupe birača zastupljenih 

u Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski za razdoblje  

od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine 

 

Siniša Pavlović: Odlukom o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih 

stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski izabranih s liste grupe birača 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. siječnja do 31. 

prosinca 2017. godine određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine 

Kloštar Podravski za 2017. godinu  za financiranje rada političkih stranaka i članova 

Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski izabranih s liste grupe birača  zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski  za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. 

godine. 

Jednoglasno  sa  13  glasova „ZA“ donesena je Odluka o raspoređivanju redovitih 

godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar 

Podravski izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar 

Podravski za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine 

 Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

OSTALO KAO NEPOTREBNO ISPUŠTENO 

 

 

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 11: 39 sati. 

 

 ZAPISNIČARKA:      PREDSJEDNIK: 

 

          Mirela Tudić Rengel                  Mirko Debeljak 


