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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, 

održane 25. srpnja 2013. godine u općinskoj vijećnici u  

Kloštru Podravskom, Trg Svete Obitelji 2 

 

 

 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/13-01/03 URBROJ: 2137/16-13-1 od 

16. srpnja 2013. godine. 

 Sjednicu je otvorio predsjednik gosp. Mirko Debeljak u 20:00 sati i pozdravio 

prisutne. 

 Sjednici su bili prisutni: 

a) Članovi Općinskog vijeća: 

1. Mirko Debeljak 

2. Franjo Budrović 

3. Ivan Čupen 

4. Marijan Debeljak 

5. Đuro Gregurić 

6. Antun Juhas 

7. Petar Kontrec 

8. Ivan Rođak 

9. Ivan Tudić 

10. Dražen Vučak 

 

Sjednici Općinskog vijeća nisu bili prisutni Bernard Domović – opravdano, Josip Nađ – 

opravdano i Branko Špiranec – opravdano. 

Predsjednik konstatira da je na sjednici prisutno 10 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 – službenica Jedinstvnog upravnog odjela – knjigovođa , 

4. Mirela Tudić – zapisničarka. 

 

Zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski usvojen je sa 10  glasova 

„ZA“ bez primjedaba. 

Zapisnik sa 1. (konstituirajuće) sjednice usvojen je sa 10 glasova „ZA“ bez primjedaba. 

 

 

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

 

1. Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, 

2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2012. godinu, 

3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2013. godinu, 

4. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije Općinskog vijeća 

Općine Kloštar Podravski, 

5. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za međuopćinsku suradnju Općinskog 

vijeća Općine Kloštar Podravski, 

6. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odobra za zaštitu potrošaća Općinskog vijeća 

Općine Kloštar Podravski, 

7. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća za 

prevenciju Općine Kloštar Podravski, 

8. Donošenje Rješenja o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i 

spašavanja Općine Kloštar Podravski, 

9.  Donošenje Odluke o izmjeni odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu 

vodoopskrbu na području Općine Kloštar Podravski, 

10. Donošenje odluke o naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski koji 

dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa, 

11. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski, 

12. Razmatranje prijedloga Plan media, 

13. Razmatranje prijedloga za davanje suglasnosti “Bistra” 

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

području Policijske postaje Đurđevac za mjesece ožujak, travanj, svibanj 2013. godine. 

 

Predležem da se točke 2. i 3. ukinu jer nisu napravljene zbog toga što je službenica Ivana 

Grguljaš na porodiljskom, te se dosadašnje točke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, i 14, pomoću i 

postaju točke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. i 12. 

 

Dnevni red je usvojen sa 10 glasova „ZA“ bez primjedaba. 

 

 

 

Točka 1. 

Donošenje Poslovnika Općine Kloštar Podravski 

 

Mirela Tudić: Obrazložila je izmjene i dopune Poslovnika Općine Kloštar Podravski koje su 

vezane uz izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Kako 

smo uskladili Statut sa navedenim zakonom tako moramo i Poslovnik. Važnije izmjene su da 

se je promjenio broj članova Općinskog vijeća sa 15 na 13. Kod vođenja konstituirajuće 

sjednice do izbora predsjednika OV, pravo da ju vodi ima prvi na listi izabrani član 

Općinskog vijeća koji je dobio najveći broj glasova. 

Đuro Gregurić:  Predlažem da se članak 28. promjeni i da se još nadodaju 2 člana. 
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 Nakon rasprave sa 10 glasova „ZA“ donesen je Poslovnik Općine Kloštar Podravski. 

Poslovnik Općine Kloštar Podravski se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

Točka 2. 

Donošenje  Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije 

Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski 

 

             Mirko Debeljak: Prijedlog predsjednika i članova Odbora za proračun i financije dao je           

Odbor za izbor i imenovanje i predložio: 

             Marijan Debeljak iz Prugovca, za predsjednika, 

             Franjo Budrović iz Kloštra Podravskog, za člana, 

             Mirko Debeljak iz Kloštra Podravskog, za člana. 

                        

            Budući da drugih prijedlog nije bilo predsjednik je dao prijedlog na glasovanje. 

Sa 8 glasova „ZA“  i 2 „SUZDRŽANA“ doneseno je Rješenje o izboru predsjednika i 

članova Odbora za proračun i financije Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski. 

Rješenje se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 3. 

Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za međuopćinsku suradnju 

Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski 

 

Mirko Debeljak: Odbor za izbor i imenovanje dao je svoj prijedlog za predsjednika i članove 

Odbora za međuopćinsku suradnju: 

Mirko Debeljak iz Kloštra Podravskog, za predsjednika, 

Siniša Pavlović iz Budančevice, za člana, 

Debeljak Marijan iz Prugovca, za člana, 

Petar Kontrec iz Kloštra Podravskog, za člana, 

Antun Karas iz Kozarevca, za člana, 

Đuro Gregurić iz Kloštra Podravskog, za člana. 

 

 

Budući da drugih prijedlog nije bilo predsjednik je dao prijedlog na glasovanje. 

Sa 10 glasova „ZA“ doneseno je Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za 

međuopćinsku suradnju Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski. 

Rješenje se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 4. 

Donošenje Rješenja o izboru predsjenika i članova Odbora za zaštitu potrošača  

Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski 

 

Mirko Debeljak: Odbor za izbor i imenovanje dao je prijedlog za predsjednika i članove 

Odbora za zaštitu potrošača. U Odbor za zaštitu potrošača predlažu se:    

Bernard Domović iz Kloštra Podravskog, za predsjednika, 

Josip Nađ iz Prugovca, za člana, 

Branko Špiranec iz Kloštra  Podravskog, za člana, 

Ivan Tudić iz Kozarevca, za člana, 

Petar Kontrec iz Kloštra Podravskog, za člana. 

 

Budući da drugih prijedloga nije bilo predsjednik je dao prijedlog na glasovanje. 

Sa 10 glasova „ZA“ doneseno je Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za 

zaštitu potrošača Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski. 

Rješenje se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 5.  

Donošenje Rješenja o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera 

zaštite i spašavanja Općine Kloštar Podravski 

 

Mirko Debeljak: Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o mobilizaciji i 

djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja Općinsko vijeće Općine Kloštar 

Podravski donosi Rješenje o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera 

zaštite i spašavanja Općine Kloštar Podravski. 

U Stožer zaštite i spašavanja imenuju se po službenoj dužnosti: 

1. ANTUN KARAS, zamjenik općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski, za 

načelnika, 

2. MIRKO DEBELJAK, predsjednik Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, 

za zamjenika načelnika, 

3. IVAN HADŽIJA, voditelj odjela za preventivne i planske poslove, za člana, 

4. KRUNOSLAV KARAS, načelnik Policijske postaje Đurđevac, za člana, 

5. MARTIN KRUPSKI, zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Kloštar 

Podravski, za člana, 

6. ZLATA DOMOVIĆ, specijalista opće medicine, Ordinacija opće medicine Zlata 

Domović, za člana, 

7. DRAŽEN LACKOVIĆ, zastupnik u Skupštini Gradskog društva Crvenog križa 

Đurđevac, za člana. 
 

Bez prethodne rasprave sa 10 glasova „ZA“ doneseno je Rješenje o imenovanju 

načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Kloštar 

Podravski. 

Rješenje se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 6. 

Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni odluke o priključenju na komunalne vodne 

građevine za javnu vodooprskrbu na području Općine Kloštar Podravski 

 

Siniša Pavlović: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vodama i Zakonom o 

izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva  brisana je odredba 

zakona „naknada za priključak“ koji se plaćao za priključenje građevine ili druge nekretnine 

na komunalne vodne građevine (vodoopskrbu i odvodnju). Sukladno članku 138. Zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona o vodama, Općina je dužna u roku 6 mjeseci od dana stupanja 

na snagu navedenog Zakona staviti izvan snage odluke o priključenju  u dijelu koji se odnose 

na uvođenje, obračun i naplatu naknade za priključenje. Također brisana je odredba prema 

kojoj se građevine i druge nekretnine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi ne 

smiju priključiti na komunalne vodne građevine, kao i građevine za koje je u tijeku postupak 

građevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevina prema 

posebnom zakonu. Brisana je obveza jedinica lokalne samuoprave koja se odnosi na 

neispunjenje obveze priključka. 

 

Sa 9 glasova „ZA“ i 1 glas „PROTIV“ donesena je Odluka o izmjeni i dopuni odluke o 

priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu na području Općine 

Kloštar  Podravski. 

 

Točka 7. 

Donošenje Odluke o naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika  

Općine Kloštar Podravski 

 

Siniša Pavlović: Do sada Općina Kloštar Podravski nije zamjenika načelnika koji je 

dužnost obnašao volonterski, te zbog toga nije bila ni uređena Odluka za takvu naknadu. 

 

 Sa 9 glasova „ZA“  i 1 „PROTIV“ donesena je Odluka o naknadi za rad zamjenika 

općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski. 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 8. 

Donošenje Odluke o izmjeni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski 

 

 

Siniša Pavlović:  Izmjenili smo Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Kloštar Podravski kojim smo otvorili novo radno mjesto pod nazivom „Viši upravni 

referent“. Prema tome Općinsko vijeće mora odrediti koeficijent plaće za to radno mjesto, pa 

zato i donosimo Odluku o izmjeni i odluke o koeficijentu za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski, jer ima jako puno 

posla i dvije osobe ne mogu obavljati taj posao.  

 

Dražen Vučak: Na koridinacijskom sastanku smo zaklljučili da nisu ispunjeni zakonski uvjeti,  

te zbog toga nećemo ni odrediti koeficijent.  

Franjo Budrović: Smatram da ako je naše kao članova Općinskog vijeća da donesemo samo 

koeficijent i da o tome nema diskusije ni rasprave. 
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Mirko Debeljak: Predlažem da ovu točku dnevnog reda prebacimo na iduću sjednicu 

Općinskog vijeća 

 

Sa 9 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽANIM“ ova točka dnevnog reda prebačena je na 

iduću sjednicu Općinskog vijeća. 

 

 

 

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 23:05 sati. 

 

 

 

 

 ZAPISNIČARKA:       PREDSJEDNIK: 

 

              Mirela Tudić          Mirko Debeljak 

 


