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ZAPISNIK
sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski,
održane 28. listopada 2013. godine u općinskoj vijećnici
u Kloštru Podravskom, Trg Svete Obitelji 2
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/13-01/09 URBROJ: 2137/16-13-1 od
18. listopada 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. Mirko Debeljak
2. Franjo Budrović
3. Ivan Čupen
4. Marijan Debeljak
5. Đuro Gregurić
6. Antun Juhas
7. Petar Kontrec
8. Josip Nađ
9. Ivan Rođak
10. Branko Špiranec
11. Ivan Tudić
12. Dražen Vučak
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)
1.
2.
3.

Ostali:
Siniša Pavlović – općinski načelnik,
Antun Karas – zamjenik općinskog načelnika,
Melita Lacković – referent za administrativne poslove – zapisničarka.

Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski usvojen je sa 12
glasova „ZA“ bez primjedaba.
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Predsjednik je predložio sljedeći
DNEVNI RED
Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2013. godinu i
Projekcija za 2014. i 2015. godinu.
2. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području
Općine Kloštar Podravski u 2013. godini.
3. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za
komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine
Kloštar Podravski u 2013. godini.
4. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini.
5. Donošenje Plana o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području
Općine Kloštar Podravski u 2013. godini.
6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih
članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski iz Proračuna Općine Kloštar
Podravski.
7. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava
za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 14. lipnja do 31. prosinca
2013. godine.
8. Donošenje Rješenja o osnivanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda na području Općine Kloštar Podravski i imenovanju predsjednika i članova.
9. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih
priznanja Općine Kloštar Podravski.
10. Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za gospodarski razvoj Općine Kloštar
Podravski.
11. Donošenje Rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za
proračun i financije Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski.
12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području
Općine Kloštar Podravski.
13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na području
Općine Kloštar Podravski.
14. Donošenje Odluke o otpisu duga po komunalnoj naknadi nad kojim je nastupila zastara.
15. Donošenje Odluke o otvaranju igraonice za djecu predškolske dobi na području Općine
Kloštar Podravski.
16. Razmatranje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne
problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesec kolovoz i rujan 2013.
godine.
1.

Dnevni red je usvojen sa 12 glasova „ZA“.
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AKTUALNI SAT



Siniša Pavlović: Podnio je izvješće od prethodne sjednice što je učinjeno po pitanju
gospodarstva, kulture sporta i svega ostaloga vezanog za Općinu Kloštar Podravski.
Radi se na izradi Strategije Općine Kloštar Podravski koja se radi na vrijeme od 5
godina. Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru je usko
povezan sa Zakonom o proračunu i sa donošenjem dokumenata kako bi se proračun
temeljio na procjeni gospodarskog razvoja i makroekonomskih pokazatelja te
sadržavao temeljna ekonomska ishodišta i pretpostavke za izradu prijedloga
proračuna. Općinska razvojna strategija odnosila bi se na vrijeme od 2013. do 2017.
godine u skladu sa Županijskom razvojnom strategijom. Sa Odborom za proračuna i
financije treba još dogovoriti i doraditi jer ima i drugih ideja koje bi trebala sadržavati
ova Strategija pa će se na idućoj sjednici Općinskog vijeća razmatrati Strategija
Općine Kloštar Podravski za navedeno razdoblje. Za izradu projekten dokumentacije
prema EU fondovima trebamo imati ovlaštenu osobu sa pravom potpisa, dogovoreno
je sa LAG Podravina koji će nam isfinancirati tečaj za jednu osobu koji košta između
9.000,00 do 10.000,00 tisuća kuna, iznos se neće financirati iz općinskog proračuna,
nakon toga će se ta osoba moći javljati sa projektima na bilo koji od natječaja za EU
fondove kao službena osoba Općine.
Predlaže da se ide u raskid ugovora o zakupu poslovnog prostora sa Silosima VTC
(Opeco), iz razloga neplaćanja najma za prostor koji im je iznajmljen, uz to još smo
dobili i nalog da platimo njihov dug za potrošnju plina koji iznosi 7.500,00 kuna.
Krajnje je to neozbiljno od njih mi zakonski ne možemo više niti kompenzirati sa
njima, stečajni upravitelj postpisuje te kompenzacije. Tražio je pravno mišljenje ako se
upisujemo u stečajnu masu gubimo 50% prava na potraživanja koja imamo prema
njima. U korist je općine da se mi pokušamo namiriti putem kompenzacija i uzeti
koliko je god moguće za to razdoblje. Ako idemo u nagodbu odričemo se 50% svojeg
potraživanja prema njima. Predložit će Silosima VTC jedan prijedlog za sporazumni
raskid ugovora, ali otkazni rok nam ne ide u prilog jer je ugovoren na vrijeme od šest
mjeseci. Napravit će se sporazumni raskid ugovora i izvući će se što je moguće više od
toga svega.
Marijan Debeljak: Budući da je ugovor o zakupu poslovnog prostora solemniziran i
ovjeren kod javne bilježnice rečeno je da ako se od bilo koje strane ugovor ne
ispoštiva ugovor se smatra raskinutim, ne vidi da je tu potreban rok za raskid ugovora
od šest mjeseci to se može odmah raskinuti jer su nastupili uvjeti za raskid.
Siniša Pavlović: Ugovor o zakupu poslovnog prostora je kod odvjetnice na provjeri
zakonitosti, ona nam je poslala pravno mišljenje i rekla da je ugovor sklopljen na štetu
Općine, ne bi bilo na štetu Općine da su Silosi VTC uredni platiše, tražit će se raskid
toga ugovora, ako neće biti sporazumni raskid ugovora nećemo ga moći raskinuti u
roku 30 dana već se mora poštivati otkazni rok od šest mjeseci. Između ostaloga bio
je gosp. Požgaj iz Silosa VTC kod njega na razgovoru obećano je da će najam plaćati,
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ali i dalje ne plaćaju i smatra da se nema što čekati da se ugovor o zakupu poslovnog
prostora raskin što je u interesu Općine.
Ivan Čupen: Predlaže da se izvrši kontrola da li plaćaju potrošnju el. energije?
Siniša Pavlović: Mi nemamo uvid u račune za plaćanje potrošnje el. energije.
Dobili smo od Komunalija plin opomenu da u roku 8 dana platimo dug za potrošnju
plina jer je sklopljen trojni ugovor (Općina, Komunalije plin i Silosi VTC) prema
kojem se zakupodavac obvezuje u slučaju ako zakupac ne plaća potrošnju plina platiti
umjesto zakupca.
Predlaže da se donese zaključak da se ide u raskid ugovora o zakupu poslovnog
prostora sa Silosima VTC.
Marijan Debeljak: Smatra da nije niti potrebna odluka Općinskog vijeća kad načelnik
ima potpune ovlasti da raskine ovaj ugovor.
Siniša Pavlović: Htio je obavijestiti članove Općinskog vijeća o tome.
Nakon rasprave sa 12 glasova „ZA“ donesen je
ZAKLJUČAK
o raskidu Ugovora o zakupu poslovnog prostora
sa SILOSI VTC d.o.o. Virovitica

I.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora koji je Općina Kloštar Podravski sklopila sa
SILOSI VTC d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Virovitica za zakup poslovnog prostora u
vlasništvu Općine Kloštar Podravski površine 158,12 m2 u Kloštru Podravskom, Ulica kralja
Tomislava 2 od 1. prosinca 2011. godine raskinut će se.
II.
Postupak raskida Ugovora o zakupu poslovnog prostora iz točke I. ovoga Zaključka
pokreće se jer su se stekli uvjeti iz točke XI. Ugovora o zakupu koja govori da u slučaju ako
zakupnik ne plati zakupodavcu zakupninu na vrijeme, zakupodavac ima pravo otkazati
ugovor.



Siniša Pavlović: Raspisan je natječaj za izradu projektne dokumentacije za izgradnju
kružnog toka u centru naselja Kloštar Podravski, natječaj su raspisale Hrvatske ceste.
Svima nam je u interesu da se kružni tok što prije izgradi. Kroz razgovore i upite od
strane Policije, školstva i Općine konačno se došlo do toga i želja nam je svima da se
taj kružni tok izgradi u centru naselja Kloštar Podravski i da se promet uspori.
Prijedlog vezano za Božić, svakodnevno smo imali kritike i probleme oko dodjele
sredstava za ogrjev koje daje Županija. Od Centra za socijalnu skrb dobili smo spisak
sa 42 osobe koje primaju pomoć za uzdržavanje, a od toga možemo samo 15% staviti
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osoba slabijeg imovnog stanja što iznosi 6 osoba, a bilo je upita preko 60 osoba.
Predlaže da se iz Proračuna odvoje sredstva u visini 20.000,00 kuna što znači po osobi
500,00 kuna, te da se uzme poklon paket u trgovini za osobe slabijeg imovnog stanja
koje nisu dobile sredstva za ogrjev. Najkompetentnije osobe su predsjednici Mjesnih
odbora i predsjednik Socijalnog vijeća te predlaže da naprave spisak ljudi kojima bi se
mogla dodjeliti ta pomoć za Božić.
Siniša Pavlović: Bio je na dva radna sastanka u Prugovcu i Kozarevcu, rad na terenu je
dobar između ostaloga na upit starijih ljudi koji nemaju kako otići u Đurđevac donio je odluku
da Općina organizira besplatni prijevoz za mještane općine isključivo četvrtkom za Đurđevac
i natrag to je dogovoreno sa Autoprijevoznikom Šubićom iz Kladara, obavijesti su izvješene
po svim naseljima tako da ljudi mogu vidjeti u koliko je sati polazak autobusa.
- vezano uz Dan općine predlaže da se do iduće sjednice razmisli da se u 2014. godini Dan
općine održi 6. srpnja dok imamo mladomisnika koji će služiti „mladu misu“ u Kloštru
Podravskom. Nakon 35 godina ćemo imati „mladu misu“ Matančić Marin će se zarediti za
velečasnoga to bi se održalo 6. srpnja daje članovima Općinskog vijeća na razmišljanje da za
te dane održimo i Dane općine samo za tu godinu ali da se dogovori i sa našim župnikom i
župnikom iz Kozarevca, predlaže da se do iduće sjednice Općinskog vijeća razmisli o tome.
- članovi Općinskog vijeća koji su u mogućnosti doći na polaganje vijenaca na grobljima i
spomen obilježjima na području općine neka se odazovu 1. studenoga u 9:00 sati je okupljanje
u Općini u Kloštru Podravskom.
 Branko Špiranec: Pita vezano za vaganje, htio je platiti vaganje rečeno je da se ne
naplaćuje smatra da treba minimalnu cijenu odrediti za vaganje.
Siniša Pavlović: Donesena je odluka da to bude besplatno i isključivo za mještane
Općine Kloštar Podravski da se vaganje vrši u radnom vremenu, besplatno je iz
razloga što nemamo fiskalnu blagajnu i po zakonu mi to ne smijemo raditi što je
jedini razlog.
Marijan Debeljak: Rečeno je da si osoba koja to bude radila naplati koliko mu tko
hoće dati.
Siniša Pavlović: Djelatnik Općine Filipović to radi u radnom vremenu napomena je
sljedeća da je to isključivo za mještane Općine Kloštar Podravski.
 Marijan Debeljak: Da li ima netko zainteresiran za ugostiteljski objekt u sklopu
zgrade Općine?
Što se tiče dana Općine već smo datum održavanja Dana općine pomakivali nije za to
da se mijenja, ako je „malada misa“ neka se napravi mimo toga.
Siniša Pavlović: Ugostiteljski objekt u sklopu zgrade Općine je iznajmljen, pristigla je
jedna ponuda od Gorana Jankovića iz Đurđevca, ugovor će se potpisati kroz nekoliko
dana. Zakupnina iznosi 2.610,00 kuna godišnje, objekat je iznajmljen na 5 godina.
Što se tiče proslave Dana općine misli da je to veliki čin za našu općinu.
Branko Špiranec: Dok je „mlada misa“ to je velika gužva i nezna kako bi se tu
uklopila još i svečana sjednica Općinskog vijeća.


Ivan Čupen: Predlaže da predsjednici Mjesnih odbora naprave spisak za poklon pakete
povodom Božića svaki za svoje mjesto i da se to napravi bez velikih obavijesti.
Što se tiče Dana općine neka ostane kako je određeno 21. ožujka.
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Siniša Pavlović: „Mlada misa“ bi bila samo u sklopu Dana općine, predlaže da se
razmisli za neku od idućih sjednica o tome.
Mirko Debeljak: Interesira ga uređenje web stranice općine, kad je bio Dan totalitarnih
režima, riječi učešće lokalne samouprave i župnika naše župe koji su bili prisutni
uopće nije spomenuto samo su spomenuti članovi HDZ-a ispred svih općina koji su
bili prisutni, to nije u redu jer je to ipak web stranica Općine Kloštar Podravski i
trebalo se reći da je tu bio prisutan i predsjednik Općinskog vijeća i još dvadesetak
ljudi iz Kloštra Podravskog i iz okolnih mjesta, da je bio prisutan župnik iz Kloštra
Podravskog i župnik iz Pitomače trebalo bi to biti korektnije.
Siniša Pavlović: Web stranicu općine uređuje Kt dizajn iz Koprivnice, intenzivno
radimo na tome kako će izgledati naša web stranica Općine, na jednoj od idućih
sjednica predložit će uređenje web stranice općine i prezentirati kako bi ona trebala
izgledati. Na toj stranici će biti ažurirani podaci odmah i sve će biti detaljno razrađeno.
Što se tiče blagdana totalitarnih režima ne slaže se sa predsjednikom Općinskog
vijeća, polagali su se vijenci što apsolutno nema nikakve veze sa strankama i nitko nije
razmišljao o tome Općina Pitomača i Općina Kloštar Podravski su zajedno u jednoj
inicijativi dogovorno išli polagat vijenac i tu politike nije bilo.



Ivan Čupen: Ništa nije razgovarano o zimskoj službi, kako će se provoditi? Prošle
godine je to dobro funkcioniralo.
Siniša Pavlović: Organizaciju zimske službe će dobiti tvrtka „SILP“ d.o.o. Kloštar
Podravski pod uvjetom da ima najmanje tri stroja na raspolaganju tako da neće biti
nikakvih problema oko toga. Uputili smo poziv za dostavu ponuda i jedina se ta tvrtka
javila za obavljanje zimske službe.
Marijan Debeljak: Ne slaže se da se ide u čišćenje sa strojevima jer to nije bilo u redu,
angažirali su se ljudi sa traktorima i to je dobro funkcioniralo i posao se napravio
dobro.
Siniša Pavlović: Smatra da je zimska služba prošle godine funkcionirala u redu.



Mirko Debeljak: Tko je dao prijedlog i koje su osobe ispred Općine u Školskom
odboru?
Siniša Pavlović: On je dao prijedlog i predložio je Krunoslava Karasa iz Kozarevca i
Krunoslava Šipek iz Kloštra Podravskog te Petru Andrašević iz Kloštra Podravskog,
dožupan je tražio da te osobe u Školskom odboru imaju minimalno višu stručnu
spremu a preporuča se visoka stručna sprema.
Mirko Debeljak: Nije nužno da baš mora biti viša stručna sprema ukoliko netko nema,
što znači da može ta osoba imati i nižu stručnu spremu.
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Točka 1.
Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2013. godinu i
Projekcija za 2014. i 2015. godinu
Ivana Grguljaš: U Proračunu Općine Kloštar Podravski za 2013. godinu mijenjalo se kod
kapitalnih ulaganja stavka poduzetnička zona planirano je 310.000,00 kuna, novi plan iznosi
65.000,00 kuna, kanalizacija planirano je 2.200.000,00 kuna, novi plan iznosi 200.000,00
kuna, vodovod planirano je 4.500.000,00 kuna, novi plan 100.000,00 kuna, sportska dvorana
planirano je 2.000.000,00 kuna, novi plan iznosi 100.000,00 kuna, dječji vrtić planirano je
2.000.000,00 kuna, novi plan iznosi 50.000,00 kuna. Po izmjenama i dopunama Proračuna
prihode i rashodi iznose 6.673.050,00 kuna.
Đuro Gregurić: Stavka intelektualne i osobne usluge zašto je toliko prebijena?
Ivana Grguljaš: Na ovoj stavci se knjiže ugovori o djelu, usluge odvjetnika, javnog bilježnika.
Marijan Debeljak: Rebalans proračuna je potrebno napraviti jer se moraju iskorigirati pozicije
koje su prebijene.
Siniša Pavlović: Odbor za proračun i financije zajedno sa predstavnicima svih stranaka će se
sastajati dok će se raditi proračun ili rebalans proračuna i bilo koji drugi član Općinskog
vijeća kojega zanima bilo koja stavka proračuna ako ima nejasnoća neka se obrati u Općinu.
Nakon rasprave sa 12 glasova „ZA“ donesene su Izmjene i dopune Proračuna Općine
Kloštar Podravski za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu.
Izmjene i dopune Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2013. godinu i projekcije za
2014. i 2015. godinu prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.

Točka 2.
Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području
Općine Kloštar Podravski u 2013. godini
Siniša Pavlović: U izmjenama ovog Programa mijenjao se iznos za financiranje javnih
potreba u kulturi sa 80.500,00 kuna na 86.000,00 kuna jer je stavka za KUD „Prugovac“ iz
Prugovca povećana na 13.000,0 kuna i stavka za Forum žena Kloštar Podravski povećana na
5.000,00 kuna.
Bez prethodne rasprave sa 12 glasova „ZA“ donesen je Program o izmjenama
Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini.
Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

8

Točka 3.
Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za
komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine
Kloštar Podravski u 2013. godini
Siniša Pavlović: U izmjenama ovog Programa predviđeno je da se iz sredstava komunalne
naknade u 2013. godini financira održavanje čistoče u dijelu koji se odnosi na održavanje
javnih površina, održavanje javne rasvjete, održavanje groblja i održavanje nerazvrstanih
cesta tako da se ukupni iznos od 466.000,00 kuna mijenja na iznos od 396.000,00 kuna.

Bez prethodne rasprave sa 12 glasova „ZA“ donesen je Program o izmjenama
Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz
komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini.
Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 4.
Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini
Siniša Pavlović: U izmjenama ovog Programa u točki 1. uz adaptaciju društvenog doma u
naselju Kloštar Podravski i ostalih društvenih domova dodani su i objekti mrtvačnice.
Bez prethodne rasprave sa 12 glasova „ZA“ donesen je Program o izmjenama
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar
Podravski u 2013. godini.
Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 5.
Donošenje Plana o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području
Općine Kloštar Podravski u 2013. godini
Siniša Pavlović: Ovaj Plan se mijenja u dijelu koji se odnosi na građevine javne vodoopskrbe
i građevine javne odvodnje u svekukupnom iznosu koji se mijenja sa 6.700.000,00 kuna na
300.000,00 kuna.
Branko Špiranec: Sredstva su trebala biti predviđena za izgradnju vodovoda u Veselom bregu.
Siniša Pavlović: Krenulo se sa izgradnjom jednog dijela mreže kanalizacije koliko je bilo
sredstava, a sredstva koja stižu vezano od županije prenamjenili smo za uređenje igraonice za
djecu predškolske dobi, održavanje nerazvrstanih cesta i uređenje mrtvačnice u naselju
Kloštar Podravski.
Marijan Debeljak: Sredstva su dodjeljena na početku godine za izgradnju vodovoda.
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Siniša Pavlović: Odluka Županijske skupštine je bila za izgradnju vodovoda da potkrijepimo
to sa situacijama i računima sve drugo ne bi dobili, odluku smo prenamjenili u kapitalna
ulaganja, danas smo poslali zahtjev prema županiji prema prenamjenjenom zahtjevu na iznos
od 180.000,00 kuna.
Marijan Debeljak: Sredstva su obećana na otvorenju vodovoda u Veselom bregu i rečeno je
da to možemo utrošiti na način da potkrijepimo situacijama i da ćemo dobiti ta sredstva.
Siniša Pavlović: Predlaže da se urgira kod župana.
Branko Špiranec: Vozio je ljude na potpis kod javne bilježnice.
Marijan Debeljak: Dogovoreno je sa „Segradom“ da se napravi jedna dionica vodovoda
ispostavi se situacija za radove i dobe se sredstva od Županije.

Točka 6.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih
članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski iz Proračuna Općine Kloštar
Podravski
Siniša Pavlović: Budući da nam se mijenjao sastav članova Općinskog vijeća nakon
provedenih izbora za članove predstavničkih tijela potrebno je izvršiti izmjenu ove Odluke
tako da se iznos od 22.650,00 kuna mijenja u iznos od 11.375,00 kuna. Mjenjao se i naziv
same odluke tako da ista glasi: Odluka o financirnaju političkih stranaka i članova Općinskog
vijeća izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar
Podravski iz Proračuna Općine Kloštar Podravski.
Bez prethodne rasprave sa 12 glasova ZA“ donesena je Odluka o izmjeni Odluke o
financiranju političkih stranaka i članova Općinskgo vijeća izabranih s liste grupe birača
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski iz Proračuna Općine Kloštar
Podravski.
Točka 7.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava
za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 14. lipnja do 31. prosinca
2013. godine
Siniša Pavlović: U ovoj Odluci izmjena je bila što se tiče iznosa financiranja političkih
stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Kloštar Podravski, tako da je za razdoblje od 14. lipnja do 31. prosinca 2013.
godine predviđen iznos za financiranje po ovoj Odluci u visini 11.375,00 kuna te je po
jednom članu Općinskog vijeća utvrđen iznos od 125,00 kuna mjesečno.

Bez prethodne rasprave sa 12 glasova „ZA“ donesena je Odluka o izmjenama Odluke
o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog
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vijeća izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar
Podravski za razdoblje od 14. lipnja do 31. prosinca 2013. godine.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 8.
Donošenje Rješenja o osnivanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda na području Općine Kloštar Podravski i imenovanju predsjednika i članova
Marijan Debeljak: U Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda predlaže
Branka Špiranca za predsjednik i sve predsjednike Mjesnih odbora za članove Povjerenstva –
Ivan Čupen, Ivan Tudić, Josip Nađ i Dražen Vučak.
Bez prethodne rasprave sa 12 glasova „ZA“ doneseno je Rješenje o osnivanju
Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Kloštar
Podravski i imenovanju predsjednika i članova.
Rješenje se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 9.
Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih
priznanja Općine Kloštar Podravski
Ivan Rođak: Predlaže uz općinskog načelnika Sinišu Pavlovića i predsjednika Općinskog
vijeća Mirka Debeljaka za članove Odbora Đuru Gregurića, Josipa Nađa i Ivana Tudića.
Bez prethodne rasprave sa 12 glasova „ZA“ doneseno je Rješenje o imenovanju
predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Kloštar Podravski.
Rješenje se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 10.
Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za gospodarski razvoj Općine Kloštar
Podravski
Branko Špiranec:
U Odbor za gospodarski razvoj predlaže: Sinišu Pavlovića, za
predsjednika, Đuru Gregurića, Marijana Debeljaka, Ivana Čupena, Ivana Tudića, Mirka
Debeljaka i Dražena Vučaka za članove.
Sa 11 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ doneseno je Rješenje o imenovanju
Odbora za gospodarski razvoj Općine Kloštar Podravski.
Rješenje se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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Točka 11.
Donošenje Rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za
proračun i financije Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski
Đuro Gregurić: Budući da je on predložio da ovaj Odbor ima 5 članova, daje prijedlog za još
dva člana i predlaže Branka Špiranca i Dražena Vučaka.
Bez prethodne rasprave sa 12 glasova „ZA“ doneseno je Rješenje o dopuni Rješenja 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 12.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području
Općine Kloštar Podravski
Siniša Pavlović: U izmjenu ove Odluke se išlo iz razloga jer ceste koje su u nadležnosti
Općine se koriste u svrhu prometovanja od strane Hrvatskih šuma, INA-e i Crosca u
naseljima Prugovac i Kozarevac, ceste se unište, bankine se također uništavaju jer prolaze
vozila teška preko 20 tona a općina od toga nema ništa, te sve ceste su u nadležnosti Općine
za održavanje a od svih tih firmi nikad nismo ništa dobili. To je jedan od razloga da bi stavili
znakove zabrane prometa za vozila teža od 7,5 t a do te odluke će doći na njihovu intervenciju
jer će nam na taj način te firme i pomoći u održavanju tih prometnica. Predložena je izmjena
članka 6. Odluke da se dozvoli prometovanje vozilima sukladno odluci općinskog načelnika
jer u slučaju neke elementarne nepogode poplave, požara i slično nećemo imati vremena
sazvati Općinsko vijeće. To je iz razloga Elektre jer oni su i prošle i pretprošle godine
postavljali betonske stupove bez znanja Općine jer nas obvezuju s time da moramo mijenjati
rasvjetna tijela, to je neodgovorno da oni samovoljno mijenjaju te stupove, a navedenu stavku
trebamo imati i u Proračunu, naša javna rasvjeta nije toliko u lošem stanju o čemu bi mi sami
morali odlučivati a ne da Elektra odlučuje o tome. Svi ti prijedlozi su bili na Vijeću za
prevenciju koje će i u buduće predlagati i davati svoje prijedloge Općinskom vijeću tako da je
izmijenjen članak u kojem je o tome razmatrao Odbor za promet i uređenje prometa te je
stavljeno Vijeće za prevenciju. Mijenjao se i članak koji se tiče kaznenih odredbi Odluke.
Ovo je prijedlog Odluke na koji moramo zatražiti suglasnost od Ministarstva prometa,
Županijske uprave za ceste i Ministarstva unutarnjih poslova.
Marijan Debeljak: U Kozarevcu u Zagrebačkoj ulici smo imali jedno vrijeme zabranu
prometa za vozila mase više od 7,5 tona, onda su reagirale Hrvatske šume pa su nam obećali
da će nam dati šljunak a poslije se dogodilo da oni više niti ne voze. Taj znak je skinut jer se
trebala otvoriti bušotina INA-e pa je bio pritisak od njih. Nešto sredstava smo i dobili od INAe oko 400.000,00 kuna što se utrošilo u asfaltiranje u Kolodvorskoj ulici uz prugu prema kući
Ivana Šimunovića i asfaltiralo se po grobljima na području općine.
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Siniša Pavlović: Bit će ustrajan na izmjeni ove Odluke neće samovoljno donositi nikakve
odluke i zajedno će se pregovarati sa INA-om i Hrvatskim šumama u korist Općine. Bio je
član Općinskog vijeća u to vrijeme kada se taj znak postavljao, držat će se navedene Odluke.
Antun Karas: Preko te Odluke će se probati da se ponovno napravi elaborat INA-inih
bušotina.

Sa 12 glasova „ZA“ utvrđen je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
uređenju prometa na području Općine Kloštar Podravski.
Prijedlog Odluke se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 13.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na području
Općine Kloštar Podravski
Siniša Pavlović: Vezano za izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu na području Općine
Kloštar Podravski došlo je do sljedećeg, imamo velikih problema jedne populacije ljudi u
Kloštru Podravskom koja se okuplja pije i stvara probleme i to ne ide u dobrom smjeru.
Predložena je izmjena da se doda jedan članak da se na svim javnim površinama zabrani
konzumiranje alkoholnih pića i zadržavanje i zatjecanje osoba pod utjecajem alkohola, nadzor
nad provedbom ovih odredbi provodit će policijski službenici.
Bez prethodne rasprave sa 12 glasova „ZA“ donesena je Odluka o izmjenama i
dopunama Odluke o komunalnom redu na području Općine Kloštar Podravski.
Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 14.
Donošenje Odluke o otpisu duga po komunalnoj naknadi nad kojim je nastupila zastara
Siniša Pavlović: Prijašnjih godina smo imali velikih problema sa naplatom duga komunalne
naknade, da bi poslali nekomu opomenu pred ovrhu uvijek mu se daje pravo da se žali na onaj
dio koji je otišao u zastaru. Predlaže da se donese odluka od koje visine duga komunalne
naknade se ide u ovršni postupak, ako se fizička ili pravna osoba pozove na zastaru ima pravo
na to.
Marijan Debeljak: Pokrenut je ranije postupak ovrhe kod onih koji su imali 500,00 kuna duga
i više.
Siniša Pavlović: Smatra da se dug po komunalnoj naknadi koji je otišao u zastaru treba
otpisati i trebalo bi zauzeti jedan kriterij npr. da se na idućoj sjednici Općinskgo vijeća
prezentirati koliki je taj dug, predlaže da se sada samo donese odluka o otpisu duga po
zaduženjima komunalne naknade. Odluka o daljnjem postupanju će se donijeti na idućoj
sjednici.
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Sa 12 glasova „ZA“ donesena je
ODLUKA
o otpisu duga po komunalnoj naknadi
nad kojim je nastupila zastara
Članak 1.
Obveznicima plaćanja komunalne naknade otpisat će se dug po zaduženjima
komunalne naknade nad kojim je nastupila zastara.
Dug po komunalnoj naknadi otpisuje se obveznicima plaćanja za koji je prošao rok
zastare od tri godine o dana donošenja ove odluke.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 15.
Donošenje Odluke o otvaranju igraonice za djecu predškolske dobi na području Općine
Kloštar Podravski

Siniša Pavlović: Vezano za otvaranje dječje igraonice u Budančevici u društvenom domu, to
bi bilo slično kao i dječji vrtić osim što tu nema kuhinje, osmišljeno je na način da se djeca u
dobi od 3 do 6 godina socijaliziraju u toj igraonici. Dječja igraonica na prostoru naše općine je
bitna i potrebna, jedan od glavnih razloga je to što nismo u mogućnosti i nemamo sredstva da
izgradimo dječji vrtić i da ga financiramo iz općinskog proračuna, jedan dječji vrtić bi koštao
općinu od 600.000,00 do 900.000,00 tisuća kuna godišnje. Došlo se na ovu ideju da se otvori
igraonica za djecu predeškolske dobi, obišli smo puno dječjih igraonica, s druge socijalne
strane ta dječja igraonica bi po djetetu bila 130,00 kuna za prvo dijete, za drugo 80,00 kuna a
za treće dijete se ne bi plaćalo to je dio koji bi roditelji morali plaćati a ostatak će Općina
financirati. Bio je u Županiji i razgovarao sa dožupanom gosp. Palom koji poštiva ovu ideju.
Građevinska dozvola za izgradnju dječjeg vrtića nam izlazi u svibnju 2014. godine obećano
nam je od strane Županije da će nam pomoći oko izgradnje dječjeg vrtića tako da bi i sa tim
projektom krenuli. Do sada su za prenamjenu društvenog doma u igraonicu izvršeni sljedeći
radovi: promijenjena je stolarija, napravljena fasada, sredstva ćemo dobiti od Županije, a za
dalje treba nam još 20.000,00 kuna do 25.000,00 kuna da bi se to opremilo, imamo opremu
za dječji vrtić u vrijednosti oko 90.000,00 kuna sa kompletnim sadržajem za djecu od 3 do 6
godina. Godišnje igraonica bi nas koštala 30.000,00 kuna do 40.000,00 kuna samo u smislu
održavanja (plin, struja voda), roditelji bi platili vanjsku suradnicu, škola nam daje psihologa.
Na području Općine imao 36 djece sa posebnim potrebama ima jako puno djece koja imaju
npr. govorne mane što je veliki problem kada djete krene u školu. Stupio je u kontakt sa
logopedicom iz Bjelovara koja bi za minimalna sredstva dolazila što bi Općina pokrila u
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jednom dijelu (50% Općina a 50% roditelji), došlo se na tu ideju da se igraonica otvori u
društvenom domu Budančevica.
Ivan Rođak: Trebalo bi mještanima naselja Budančevica poslati dopis i pozvati mještane da se
vidi što se planira raditi u tom društvenom domu.
Siniša Pavlović: Slaže se sa tom idejom, predsjednik Mjesnog odbora neka sazove Mjesni
odbor i da se ljudi obavijeste, ali od ove ideje neće odustati.
Dražen Vučak: Zaključak Mjesnog odbora Budančevica je da podržava ovaj projekat
otvaranja igraonice za djecu uz uvjet da jedna prostorija bude za potrebe Mjesnog odbora i
Vodnog odbora i za glasovanje kada budu izbori. Inicijativa je bila da se napiše dopis prema
mještanima naselja Budančevice da se ljudima podjeli kako bi imali informacije oko otvaranja
dječje igraonice. Mjesni odbor Budančevica stoji iza toga i podržava ovu ideju.
Želi reći kao nezavisni vijećnik da je trebalo bolje napraviti ovaj projekt za dječju igraonicu,
iz tog projekta se ništa nezna, da li će to biti u vlasništvu Općine, Županije ili neprofitne
udruge te informacije nemamo. Trebalo bi vidjeti koliko djece u toj dobi ima jer će se
sukladno tome morati odrediti broj osoba koje će voditi tu djecu, treba sve podatke sakupiti i
onda prezentirati jer se iz ovog projekta to ne vidi. Trebalo je priložiti financijski plan. Ima
još prostorija i prostora na području Općine koji bi mogao biti namijenjen za ovu namjenu,
predlagao je novouređene prostorije iznad društvenog doma u Kloštru Podravskom koje su se
podjelile strankama i udrugama koje niti do danas nisu sređene a mogle bi poslužiti u tu
namjenu.
Siniša Pavlović: Smatra da je krivo shvaćen projekat, ovo je samo prezentacija članovima
Općinskog vijeća, a da bi projekt napravili moramo osnovati udrugu, radi se na tome da se
osnuje nevladina udruga, projekt će snositi Općina a nositelj projekta će biti Udruga. Udruga
će se osnovati, članovi udruge neka budu roditelji, predsjednik udruge treba biti stručna
osoba predlaže iz prosvjete, što se tiče djece znamo koliko imamo djece (oko 150 djece
navedene dobi) napravit će se analiza kolika će biti zainteresiranost za dječju igraonicu da li
će se raditi u jednoj ili dvije smjene i koliko osoba će nam trebati za rad. Vezano za prostorije
iznad društvenog doma u Kloštru Podravskom, ne bi se dobila dozvola za prostor na katu jer
prostor igraonice mora biti u prizemlju.
Ivan Rođak: Željezna zaštita koja je bila na prozorima društvenog doma u Budančevici
skinuta je sa prozora kada se stavljala fasada a sada je nema više?
Siniša Pavlović: Nezna što je sa tom željeznom zaštitom za prozore.
Ivan Rođak: Rečeno je da je načelnik dao Romima da otpeljaju tu željeznu konstrukciju za
prozore.
Dražen Vučak: Izjavljuje da mu je općinski načelnik rekao da su u društvenom domu bile
krstitke kada je sadašnji načelnik stupio na dužnost i oboje su o tome razgovarali i rečeno je
da je općinski načelnik dozvolio da ta osoba koja je imala krstitke makne tu željeznu zaštitu
gdje je stajala da to ne bude više tamo.
Siniša Pavlović: Nema pojma o tome i nikome nije rekao da tu željeznu konstrukciju makne
jer nije niti znao da je to tamo, a kamo li da je to nekomu dao.
Dražen Vučak: Rečeno je samo da se ta željezna konstrukcija makne sa tog mjesta gdje je bila
a ne da se daje nekome.
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Siniša Pavlović: Dok se fasada radila u to vrijeme nije niti bio općinski načelnik. Moli člana
Općinskog vijeća Dražena Vučaka da se tako ne ponaša jer su to teške uvrede prema njemu
kao općinskom načelniku.
Smatra da je u Budančevici Dražen Vučak predsjednik Mjesnog odbora i da Dražen Lacković
zaposlenik Općine prilikom primopredaje treba napraviti primopredaju društvenog doma tako
se i za tu željeznu zaštitu trebalo napisati gdje je a on kao općinski načelnik neće ići po
društvenim domovima i preuzimati ih. Uvrijeđen je izjavom člana Općinskog vijeća Dražena
Vučaka i izjavljuje da će ga tužiti.
Mirko Debeljak: Nije dobro shvaćeno, nije rečeno da je željezna konstrukcija nekome dana
već samo da se makne sa mjesta na kojem je bila.
Dražen Vučak: Smatra da on za sve izrečeno na sjednici Općinskog vijeća kao član
Općinskog vijeća ima imunitet može reći općinskom načelniku što hoće čak i nešto što nije
istina. Samo je rekao što je razgovarao sa općinskim načelnikom, navodno je toj osobi koja je
imala krstite općinski načelnik rekao da to skloni i makne ali to više nije tamo vraćeno poslije,
on više nije pitao gdje je to ali toga tamo više nema.
Siniša Pavlović: Dražen Vučak je predsjednik Mjesnog odbora Budančevica i smatra da je on
odgovoran za to.
Mirko Debeljak: Ova točka se odnosi na donošenje Odluke o otvaranju igraonice za djecu u
društvenom domu Budančevica i neka se donese takva odluka.
Ivan Čupen: Predlaže da se članovima Općinskog vijeća i financijski prezentira otvaranje
dječje igraonice.
Siniša Pavlović: Točka se odnosi na donošenje odluke o otvaranju igraonice za djecu
predškolske dobi u društvenom domu u Budančevici, on kao općinski načelnik je dao
prijedlog i moli da se takova odluka donese. Nema namjeru nikomu ići od kuće do kuće i
objašnjavati postoji Mjesni odbor Budančevica koji je izabran od mještana naselja
Budančevica koji je donio odluku i ta se odluka treba poštivati.
Dražen Vučak: Dat će ostavku na mjesto predsjednika Mjesnog odbora Budančevica.
Ivan Čupen: Prije nego se krene sa dječjom igraonicom predlaže da imamo financijske
pokazatelje o tome.
Marijan Debeljak: Treba i rasprava o tome ima male dileme oko financijske konstrukcije,
usporedno tome imamo predškolski odgoj i zaposlenicu koja to provodi i ona ima isti program
i obaveze da li to ostaje i dalje ili ne, nebi odustao niti od gradnje dječjeg vrtića, treba tražiti
sredstva od EU fondova. Roditelji bi za igraonicu trebali nešto plaćati a u “maloj školi“ ne
plaćaju ništa, opet treba razmišljati i o tome kako će roditelji djecu iz Prugovca i Kozarevca
voditi u igraonicu.
Siniša Pavlović: Imamo djelatnicu u predškolskom odgoju koja radi u „maloj školi“ ona bi
radila i u toj igraonici što olakšava nama jer je zaposlena u Općini, a druga djelatnica koji bi
radila ide na ugovor o djelu sa Udrugom. Svi će biti obaviješteni i dobiti detaljno financijski
razrađeno, za njega je to veliki projekat kao i izgradnja dječjeg vrtića, Županija će nam
pomoći da nam građevinska dozvola ne propadne za izgradnju dječjeg vrtića, ali idemo i u
projekt dječje igraonice, projekt koji je izrađen za dječju igraonicu je za pohvaliti imamo
pomoć od Ministarstva, oko toga nam je pomogla i gđa. Šteković, stupljeno je u kontakt sa
Ministarstvom prosvjete, intenzivno se radi na tome i na projektu za školsko športsku
dvoranu. U interesu je svima nama da se napravi jedan takav projekat igraonice za djecu,
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možda će i postojati mogućnost da se takove igraonice naprave i u Prugovcu i Kozarevcu, jer
je u Kozarevcu župnik ponudio jednu prostoriju za takovu namjenu, ovo govori iz razloga da
se iz konteksta ne izvuče da će se mještanima oduzimati društveni domovi i pruređivati u neke
druge namjene.
Đuro Gregurić: Da li je na tu igraonicu dozvoljeno unošenje hrane, i da li su u sklopu wc
prostori? Po struci voditeljica igraonice je diplomirana učiteljica razredne nastave, a igraonica
za djecu spada u Zakon o predškolskom odgoju.
Siniša Pavlović: Nije dozvoljeno unošenje hrane, može se donositi grickalice i sokove, wc i
sanitarije su u sklopu prostora igraonice.
Sa 12 glasova „ZA“ donesena je
ODLUKA
o otvaranju igraonice za djecu predškolske dobi
na području Općine Kloštar Podravski
Članak 1.
Na području Općine Kloštar Podravski u naselju Budančevica u zgradi društvenog
doma otvorit će se igraonica za djecu predškolske dobi od tri do šest godina.
Članak 2.
Glavne zadaće izgraonice za djecu predškolske dobi su promicanje cjelovitog razvoja
svakog djeteta, vodeći računa o njegovim individualnim potrebama, mogućnostima i razvoju
osobnosti i pružanju podrške djeci u svladavanju školskih programa te poticanje kvalitetnog
provođenja slobodnog vremena kao i grupnih prigodnih zabava.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 16.
Razmatranje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne
problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesec
kolovoz i rujan 2013. godine
Siniša Pavlović: Nije pozvao načelnika Policijske postaje Đurđevac da nam prezentira vezano
uz izvješće o javnom redu i miru iz razaloga dok ne donesemo izmjenu Odluke o uređenju
prometa na području Općine Kloštar Podravski te izmjenu Odluke o komunalnom redu na
području Općine Kloštar Podravski.
Članovi Općinskog vijeća razmotrili su Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i
druge prkršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesec kolovoz i
rujan 2013. godine.
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Sa 12 glasova „ZA“ donesen je
ZAKLJUČAK
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 mjesece kolovoz i rujan 2013. godine i na iste 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 20,45 sati.

ZAPISNIČARKA:

PREDSJEDNIK:

Melita Lacković

Mirko Debeljak

