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Z A P I S N I K 

sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, 

održane 27. kolovoza 2013. godine u općinskoj vijećnici 

u Kloštru Podravskom, Trg Svete Obitelji 2 

 

 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/13-01/04 URBROJ: 2137/16-13-1 od 

21. kolovoza 2013. godine. 

 Sjednicu je otvorio predsjednik gosp. Mirko Debeljak u 18:00 sati i pozdravio 

prisutne. 

 Sjednici su bili prisutni: 

a) Članovi Općinskog vijeća: 

 

1. Franjo Budrović 

2. Ivan Čupen 

3. Marijan Debeljak 

4. Mirko Debeljak 

5. Bernard Domović 

6. Antun Juhas 

7. Petar Kontrec 

8. Ivan Rođak 

9. Branko Špiranec 

10. Ivan Tudić 

11. Dražen Vučak 

 

Sjednici od članova Općinskog vijeća nisu bili prisutni Đuro Gregurić –   opravdano, 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. Jasminka Miloš – vanjski suradnik, 

4. Mirela Tudić – zapisničarka, 

5. Ivan Igrić – mještanin Općine Kloštar Podravski. 

 

 

Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski usvojen je sa 11  glasova 

„ZA“ sa primjedbama u točki 8. i točki 11. koje su ispravljene u zapisniku. 

 

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

 

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

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

3. Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Kloštar Podravski, 

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

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski, 

5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski za 

razdoblje od 1. siječnja do 7. lipnja 2013. 

6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski za 

razdoblje od 10. lipnja do 30.  lipnja 2013. 

7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Kloštar Podravski, 

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

prevenciju Općine Kloštar Podravski, 

9. Donošenje Odluke o određivanju uvjeta i postupka javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog 

prostora – ugostiteljskog objekta u vlasništvu Općine Kloštar Podravski u naselju Kloštar Podravski 

10. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za otvaranje ponuda za davanje u zakup poslovnog 

prostora – ugostiteljskog objekta u vlasništvu Općine Kloštar Podravski u naselju Kloštar Podravski, 

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

području Policijske postaje Đurđevac za mjesece lipanj i srpanj 2013. godine. 

 

 

Branko Špiranec predlaže da se točka 4. ukine jer nije potrebno da se raspravlja, odnosno nije 

potreba za radnim mjesto. 

Sa   7 glasova  „ZA“, 1 glas „PROTIV“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ točka 4. donošenje Odluke 

o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski skinuta je s dnevnog reda. 

Dosadašnje točke 5, 6, 7, 8, 9, 10. i 11 postaju točkama 4, 5, 6, 7, 8, 9. i 10. 

Ovakav dnevni red usvojen je sa 11 glasova „ZA“  bez primjedaba. 

 

 

A K T U A L N I   S A T 

 

 Dražen Vučak: Branko me je zamolio da Vam prenesem da se napiše neki dopis ako je 

to moguće Zadruzi da se poravna smeće prema putu na zgorevinama, samo prenašam 

ono kaj me je čovjek zamolio 

 Ivan Čupen: Ljudi se žale što su tek sada dobili komunalnu naknadu, neki ljudi imaju 

dugove i teško im je to sada platiti, da su dobili prije lakše bi sada platili 

Siniša Pavlović: Što se tiće zamolbe Branka Jančijeva, to je u ingerenciji Zadruge, ali mogu 

obaviti  razgovor  s  gospodinom direktorom.  

Što se tiće komunalne  naknade, na jednoj sjednici budemo donesli Odluku o otpisu 

komunalne naknade koja je prešla već 3 godine. Komunalna naknada nije išla na vrijeme jer 
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se nije znalo da li će biti porez na nekretnine ili će i dalje ostati komunalna naknada, a 

naposljetku bili su izbori i dosta je s time bilo posla. 

Marijan Debeljak: Što se tiće zahtjeva Branka, on ima uvijek neke prigovore i nikada nije 

zadovoljan, onda neka ni on ne vozi smeće. 

Dražen Vučak: Ja sam obečao čovjeku da budem to prenio na Vijeće i samo prenašam njegov 

zahtjev. 

Siniša Pavlović: Gospodin Pleadin je imao dobru suradnju s našom Općinom dogovorno 

budemo to napravili, tak možeš prenijeti Branku. Probat ćemo sanirati kolko je to moguće. 

 Dražen Vučak: Problem puta koji se  sve više prebližava kanalu, to je vlasništvu 

lokalne samouprave, trebalo bi proširiti put do agacije kako je nekada bilo.  

 Ivan Tudić: Pitanje u vezi radnika s biroa, kada dolaze?  

Siniša Pavlović: Zapošljavanje je predviđeno za 10 osoba, Program je napravljen, zahtjevi 

također dalje je sve na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Čeka se njihova suglasnost kako 

bismo mogli s radnicima sklopiti ugovor o radu. 

Marijan Debeljak: Jel taj put uopće postoji, to je vlasništvo Poljoprivredne zadruge do onog 

djela Hrvatskih voda. To je pitanje čije je to, ako se neko koristi s time to je druga stvar. 

Dražen Vučak: Budem pogledao na geoportalu. 

Siniša Pavlović: Slažem se s Marijanom, nije ucrtano, put se je koristio u naravi. Ako je u 

vlasništvu  Zadruge on mora tu i ostati. 

 Bernard Domović: Što je s problematikom vezanom za zavoj u Budančevici? 

Siniša Pavlović: Vezano za zavoj u Budančevici, bili su gospodin Marković i gospodin Karas 

i iznijeta je problematika tog zavoja. Presvlačenje sloja s mikoroasfaltom, branici prema 

Prugovcu i Budrovačkoj ulici to tak mora ostati. Da su išli s branicima postoji velika 

vjerovatnost prometne nezgode da bi  auti i kamioni mogli završili u kućama.  

 Branko Špiranec: Saobračaj za Preradovićevu ulicu, prema groblju, Štef Dragica je 

postavio s jedne i druge strane on je obečao da budu to sanirali, ali to još nije sanirano, 

pitati gdje je to zapelo. 

Siniša Pavlović: Bio je i prije problem s Hrvatskim cestama, oni imaju plan i program po 

kojem rade. Neke tu ceste održava žuc, a ocjena za to održavanje je minus dva na nekoj 

ljestvici od jedan do pet. Po tome pitanju budemo morali inetervenirati i predložili Vijeće za 

prevenciju te na tim vijećima bude se raspravljala ta tematika, a onda Vijeće za prevenciju 

bude Općinskom vijeću predlagalo donošenje određenih odluka. 

 Franjo Budrović: Hoćemo li početi rješavati oborinske vode? 

Siniša Pavlović: Prije svega treba pitati struku, ne možemo mi govoriti iskopati ovak ili onak, 

iako postoji dobra suradnja s predsjednicima mjesnih odbora to nije dovoljno za taj problem. 

Treba izmjeriti teren. Neke grabe su u ingirenciji Hrvatskih cesta, a neke u ingirenciji 

Hrvatskim voda.  Postavlja se pitanje da li možemo to dobro i kvalitentno napraviti te da li je 

to uopće u našoj ingerenciji. A, uostalom kada bismo išli svaku takvu grabu čisiti, nebi mogli 

to isfinancirati jer mi za to novaca nemamo. 

 Siniša Pavlović: Predlažem da se donese neka pomoć bilo u novcu ili naravi 

gospodinu Lončariću kojemu je izgorio jedan dio kuće.  

 

 Sa 11 glasova „ZA“ donesena je 
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O D L U K U 

o pomoći u novcu ili naravi zbog 

požara u kući 

 

Članak 1. 

 

 Općina Kloštar Podravski odobrava  Darku Lončarić iz Kloštra Podravskog, Petra 

Preradovića 21 pomoć u novcu ili naravi u iznosu do 5.000,00 kuna zbog požara u kući kojim 

mu je nastala velika matrijalna šteta. 

  

Članak 2. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu donošenja. 

 

 

 

 

 

 

Točka 1. 

Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Podravski  

za 2012. godinu 

 

Jasminka Miloš: Izvještaj je propisan odredbama Zakona o proračunu. Detaljnije o stavkama 

ne mogu govoriti, napravljeni sa stanjem kakvo je zatečeno. Mogu Vam odgovoriti pisanim 

putem  na idućoj sjednici ili kako budete htjeli. 

 

 Nakon rasprave sa  10 glasova „ZA“ 1 suzdržan donesen je Godišnji izvještaj o 

izvršenju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2012. godinu. 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

Točka 2. 

Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna  

Općine Kloštar Podravski za 2013. godinu 

 

          

             Dražen Vučak:  Za sve nas, činjenica da je puno manje ostvareno od planiranog? 

             Jasminka Miloš: U Proračunu se planiraju stavke za koje se misli da će se ostvariti tijekom 

godine kako bi se moglo pristupiti natječajima. Vjerovatno će u 10. mjesecu ići Rebalans 

Proračuna.   
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               Nakon rasprave sa 11  glasova „ZA“ donesen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2013. godinu. 

 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Podravski prilaže se ovom 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

Točka 3. 

Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova  

na području Općine Kloštar Podravski 

 

Mirela Tudić: Odluku je potrebno uskladiti sa važećom zakonskom regulativom koja se 

odnosi na Zakonom o gradnji i Tehničkim propisom za dimnjake u građevinama.  

Siniša Pavlović: s koncesionarom su obavljeni razgovori, preko odvjetnika, dogovorena je 

cijena 30% od cijene koju je on poslo, bez obveze plaćanja opomene i bez odvjetničke 

naknade. Njegova usluga bude kvalitetnija o čemu će nam podnijeti Izvješće.  

 

 

Nakon rasprave sa 11  glasova „ZA“ donesena je Odluka o obavljanju dimnjačarskih 

poslova na području Općine Kloštar Podravski. 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

Točka 4. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Kloštar 

Podravski za razdoblje od 1. siječnja do 7. lipnja 2013. 

 

Mirela Tudić:  Sukladno članku 51. Statuta obaveza je da općinski načelnik dva puta godišnje 

podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje 

srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.  

 

Marijan Debeljak podnosi Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski za 

razdoblje od 1. siječnja do 7. lipnja 2013. 

 

Sa 10 glasova „ZA“ i 1 „suzdržan“ donesen je Zaključak o usvajanju Izvješća o radu 

Općinskog načelnika Općine Kloštar podravski za razdoblje od 1. siječnja do 7. lipnja 2013. 

Zaključak i Izvješće prilažu se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

 

 

Točka 5. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Kloštar 

Podravski za razdoblje od 10. lipnja do 30.  lipnja 2013. 

 

Siniša Pavlović podnosi Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski za 

razdoblje od 10. lipnja do 30. lipnja 2013. 
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 Sa  glasova 11 „ZA“ donesen je Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog 

načelnika Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 10. lipnja do 30 lipnja 2013. 

 

Zaključak i Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 10. lipnja do 30. 

lipnja 2013. prilažu se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 6. 

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju  

Općine Kloštar Podravski 

 

Ivan Rođak:  Prijedlog da se izmjeni Odluka o osnivanju Vijeća za  prevenciju na način da se 

u Vijeće stavi: 

1. SINIŠA PAVLOVIĆ, općinski načelnik, 

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

3. MIRKO ŠANDROVČAN, ravnatelj Osnovne škole Kloštar Podravski, 

4. KRUNOSLAV KARAS, načelnik Policijske postaje Đurđevac, 

5. IVAN ČUPEN, predsjednik Mjesnog odbora Kloštar Podravski, 

6. JOSIP NAĐ, predsjednik Mjesnog odbora Prugovac, 

7. IVAN TUDIĆ, predsjednik Mjesnog odbora Kozarevac, 

8. DRAŽEN VUČAK, predsjednik Mjesnog odbora Budančevica. 

 

 

Sa 11  glasova „ZA“  donesena je Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za 

prevenciju Općine Kloštar Podravski 

 

 

Točka 7. 

Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova  

Vijeća za prevenciju Općine Kloštar Podravski 

 

Mirko Debeljak:  Sukladno Izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Kloštar 

Podravski, u Vijeće za prevenciju Općine Kloštar Podravski imenuju se: 

1. SINIŠA PAVLOVIĆ, općinski načelnik – predsjednik, 

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

zamjenik predsjednika, 

3. MIRKO ŠANDROVČAN, ravnatelj Osnovne škole Kloštar Podravski – član, 

4. KRUNOSLAV KARAS, načelnik Policijske postaje Đurđevac – član, 

5. IVAN ČUPEN, predsjednik Mjesnog odbora Kloštar Podravski – član, 

6. JOSIP NAĐ, predsjednik Mjesnog odbora Prugovac – član,  

7. IVAN TUDIĆ, predsjednik Mjesnog odbora Kozarevac –  član,  

8. DRAŽEN VUČAK, predsjednik Mjesnog odbora Budančevica -  član. 

 

 Bez prethodne rasprave sa 11 glasova „ZA“ doneseno Rješenje o imenovanju 

predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća za prevenciju Općine Kloštar 

Podravski. 
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 Rješenje se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 8. 

Donošenje Odluke o određivanju uvjeta i postupka javnog natječaja za davanje u 

 zakup poslovnog prostora – ugostiteljskog objekta u vlasništvu  

Općine Kloštar Podravski u naselju Kloštar Podravski 

 

Siniša Pavlović:  Vezano za lokaciju Lord, raskid Ugovora je napravljen, a sa 1.9.2013. mi 

izlazi otkazni rok za najam navednog objekta.  Vijeće sukladno tome donosi Odluku o 

raspisivanju natječaja i uvjetima tog natječaja. 

Marijan Debeljak: Prijedlog da je početna cijena 3.500,00 kuna. 

Ivan Čupen: Prijedlog da se najam daje na 10 godina. 

Franjo Budrović:  smatram da je bolje da se da na 5 godina. 

Siniša Pavlović:  Slažem se s prijedlogom . 

 

 Sa 11 glasova  „ZA“ donesena je Odluka o određivanju uvjeta i postupka javnog 

natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora – ugostiteljskog objekta u vlasništvu Općine 

Kloštar Podravski u naselju Kloštar Podravski 

 

 

Točka 9. 

Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za otvaranje ponuda za davanje u zakup 

poslovnog prostora – ugostiteljskog objekta u vlasništvu Općine Kloštar Podravski 

 u naselju Kloštar Podravski 

 

Mirko Debeljak:  Ima li tko kakvi prijedlog? 

Dražen Vučak: Prijedlog da se stavi u Povjerenstvo za otvaranje ponuda za davanje u zakup 

poslovnog prostora – ugostiteljskog objekta u vlasništvu Općine Kloštar Podravski u naselju 

Kloštar Podravski 

1.  Melita Lacković iz Kloštra Podravskog, -  za predsjednicu, 

2.  Mirko Debeljak iz Kloštra Podravskog,  - za člana, 

3.  Branko Špiranec iz Kloštra Podravskog, - za člana, 

4.  Ivan Čupen iz Kloštra Podravskog,  - za člana, 

5.  Ivan Rođak iz Budančevice, -  za člana. 

 

Budući da drugih prijedloga nije bilo prijedlog je dat na glasovanje. 

Bez prethodne rasprave sa 11 glasova „ZA“ doneseno je Rješenje o imenovanju 

Povjerenstva za otvaranje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora – ugostiteljskog 

objekta u vlasništvu Općine Kloštar Podravski u naselju Kloštar Podravski. 
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Točka 10. 

Razmatranje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne 

problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesece 

 ožujak, travanj i svibanj 2013. godine. 

 

Siniša Pavlović:  Trebao je prisustvati ovom Vijeću gospodin Karas, no on je odgodio i 

najavio da neće doći na ovu sjednicu.  Što se tiće izvješća, nije bilo prekšajnih dijela, bio je 

samo jedan požar.  

      Sa 11 glasova „ZA“ usvojeno je Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i 

druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesece ožujak, 

travanj i svibanj 2013. godine. 

 

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 19:40 sati. 

 

 

 

 ZAPISNIČARKA:      PREDSJEDNIK: 

 

              Mirela Tudić                    Mirko Debeljak 


