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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, 

održane 4. prosinca 2013. godine u općinskoj vijećnici 

u Kloštru Podravskom, Trg Svete Obitelji 2 

 

 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/13-01/11 URBROJ: 2137/16-13-1 od 

25. studenoga 2013. godine. 

 Sjednicu je otvorio predsjednik gosp. Mirko Debeljak u 17:00 sati i pozdravio 

prisutne. 

 Sjednici su bili prisutni: 

a) Članovi Općinskog vijeća: 

 

1. Mirko Debeljak 

2. Bernard Domović 

3. Franjo Budrović 

4. Ivan Čupen 

5. Marijan Debeljak 

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 svih 13 članova Općinskog vijeća Općine 

Kloštar Podravski, te sukladno tome ono može donositi pravovaljane odluke. 

 

 

b) Ostali: 

1. Siniša Pavlović – općinski načelnik, 

2. Antun Karas – zamjenik općinskog načelnika, 

3. Melita Lacković – referent za administrativne poslove – zapisničarka.  

 

 

Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski usvojen je sa 13  

glasova „ZA“ bez primjedaba. 
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Predsjednik je predložio sljedeći 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Donošenje Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016. godinu. 

2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2014. godinu. 

3. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini. 

4. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini. 

5. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2014. 

godini. 

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

financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini. 

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

Podravski u 2014. godini. 

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

2014. godini. 

9. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine 

Kloštar Podravski u 2013. godini. 

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

izgrađenih zgrada na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini. 

11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka i članova Općinskog vijeća 

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

Kloštar Podravski iz Proračuna Općine Kloštar Podravski. 

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 2014. godine.  

13. Donošenje Odluke o predškolskom odgoju na području Općine Kloštar Podravski. 

14. Donošenje Odluke o otvaranju dječjeg vrtića i igraonice za djecu predškolske dobi na području 

Općine Kloštar Podravski. 

15. Donošenje Odluke o financiranju dječjeg vrtića i igraonice za djecu predškolske dobi na području 

Općine Kloštar Podravski. 

16. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na 

području Općine Kloštar Podravski. 

17. Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Kloštar Podravski. 

18. Donošenje Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina na području Općine Kloštar Podravski u 

vlasništvo javnog isporučitelja. 

19. Donošenje Zaključka o usvajanju Razvojne strategije Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 2013. 

do 2017. godine. 

20. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih 

cesta u jedinicama lokalne samouprave Koprivničko-križevačke županije za područje Općine Kloštar 

Podravski. 

21. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kloštar 

Podravski u 2014. godini. 

 

 

 

 



3 
 

 

 

Dnevni red je usvojen sa 13 glasova „ZA“. 

 

Točka 1. 

Donošenje Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2014. godinu i Projekcije  

za 2015. i 2016. godinu 

 

Siniša Pavlović: Odbor za financije i proračun je održao svoj sastanak, na kojem smo zajedno 

donijeli korekcije Proračuna za 2014. godinu za razliku od Proračuna za 2013. godinu, smatra 

da je njegov prethodnik isto jako dobro napravio Proračun. Proračun za 2014. godinu je 

napravljen u skladu sa mogućnostima i u okvirima naših izvornih sredstava. Napravljene su 

neke korekcije, rezmatrat će se stavka po stavka, što se tiče udruga i klubova nije puno 

mijenjano sve je u okviru mogućnosti. Ako ćemo ići u izgradnju školsko sportske dvorane 

održan je sastanak sa predstavnicima udruga i dogovoreno je da bi se 10 do 20% smanjivalo 

udrugama na ime toga. 

Mirko Debeljak: Da li ima kakova nadopuna na prijedlog Proračuna za 2014. godinu?  

Pita iz razloga jer u Odluci o izvršavanju proračuna stoji da se navedneom Odlukom uređuje 

struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Kloštar Podravski za 

2014. godinu i članak 2. Odluke koji govori da se Proračun sastoji od Općeg i Posebnog dijela 

te plana razvojnih programa, a Opći dio sadrži Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. 

Ovo pita iz razloga jer ne vidi u prilogu Proračuna prihode.  

Siniša Pavlović: Jučer na sastanku svih predstavnika bila je primjedba njemu kao općinskom 

načelniku, istiće da nije bilo nikakve namjere i ubuduće kada ćemo raditi Proračun stavit će se 

dvije rubrike prihodi i rashodi. Svaki član Općinskog vijeća ima materijal od rebalansa 

proračuna koliko je planirano a koliko realizirano. 

Ivana Grguljaš: Ovo je pojednostavljena verzija Proračuna jer dok se radila verzija Proračuna 

za objavu i kontrolu zakonitosti i stavila u materijale članovima Općinskog vijeća, dali su 

primjedbu da se ne snalaze. 

Mirko Debeljak: Obrazlaže svoje pitanje općinskom načelniku jer ne bi želio da se bilo kojem 

kolegi članu Općiskog vijeća dogodi kako se njemu dogodilo da jer je dobio kaznu zato što 

nije napravio jedno izvješće. 

Siniša Pavlović: Ispričava se članovima Općinskog vijeća mislilo se da bude na ovaj način 

jednostavnije a u buduće će se ispraviti, nije bilo nikakvih namjera jer svaki član Općinskog 

vijeća ima i rebalans od 2013. godine i Proračun tako da ne vidi razlog da se ovaj Proračun ne 

razmatra. 

Josip Nađ: Raspravljalo se oko toga i  rečeno je da se Proračun stavi na doradu i uskladi  

prema zakonskim propisima i da se na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća stavi na usvajanje 

ovo je sada od jednom stavljeno članovima Općinskog vijeća na razamtranje. 

Franjo Budrović: Bili su predstavnici svih stranaka i članovi Odbora za proračun i financije na 

sastanku vezanom za Proračun, zašto se tamo nisu napravile iznimke ako nije Proračun bio u 

redu da se usaglasi, već su se svi složili sa tim da je Proračun napravljen u redu i ne vidi 

razloga da se donošenje Proračuna  odlaže za iduću sjednicu.  
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Mirko Debeljak: Radi se o zakonskim propisima koji traži da Proračun sadrži prihodovnu i 

rashodovnu stranu. 

Franjo Budrović: Prihodovnu stranu malo i gledamo već se više gleda rashodovna strana da se 

vidi na što će se sredstva trošiti. 

Siniša Pavlović: Slaže se sa gosp. Budrovićem moglo se njemu kao općinskom načelniku dati 

sugestija i sve se to moglo na sastanku napraviti i zatražiti taj dodatak, nezna zašto je došlo do 

ovakovih promjena, jedino  može to shvatiti na način da treba održati još jednu sjednicu 

Općinskog vijeća u ovoj godini zbog dnevnica jer ne vidi drugi razlog. Plan Proračuna za 

2014. godinu može se proći stavka po stavka, ako bilo kojeg člana Općinskog vijeća što 

zanima može se pojedinačno objasniti. Odbor za proračun i financije i on su detaljno razradili 

svaku stavku Proračuna. 

Ivana Grguljaš: Svi članovi Općinskog vijeća dobivaju jednostavniju verziju Proračuna jer 

dok se napravila verzija za objavu i provjeru zakonitosti bilo je primjedbi da se članovi 

Općinskog vijeća ne snalaze u tome. 

Franjo Budrović: Smatra da nam za iduću sjednicu Općinskog vijeća koja će biti pred Božić 

net reba dnevni red sa dvadeset i nešto točaka dnevnog reda. Neka se to sada odradi jer se ima 

vremena. 

Siniša Pavlović: Odbor za financije i proračun je održao svoj sastanak i svim članovima 

Općinskog vijeća je do 15.11.2013. godine upućen prijedlog Proračuna za 2014. godinu i bilo 

je dovoljno vremena da se dadu primjedbe. 

Ivan Čupen: Neka se ne stvaraju problemi gdje ih ne treba, sam si je osobno usporedio neke 

stavke, očekivao je da je Odbor za proračun i financije odradio svoje i predstavnici stranaka 

su bili pozvani na taj sastanak i mislio je da će se Proračun za 2014. godinu prihvatiti bez 

rasprave, ako netko ima nešto za pitati neka pita. 

Siniša Pavlović: Sve stranke su imale svoje predstavnike na sastanku prilikom izrade 

Proračuna za 2014. godinu i na sastanku je rečeno koje su korekcije napravljene i bilo je 

jasno, proračun je jako dobro napravljen. Predlaže da se u buduće članovima Općinskog 

vijeća u materijalima dostavlja službena verzija Proračuna. 

Marijan Debeljak: Nema nikakvih problema oko toga i nitko to ne osporava jedino nije u redu 

što nisu u prilogu prihodi. 

Franjo Budrović: Smatra da je predsjednik Općinskog vijeća to trebao odraditi u 

Jedinstvenom upravnom odjelu i reči ako je bilo nekih primjedbi na materijale po ovoj točki 

dnevnog reda. Članovima Općinskog vijeća je bitno da znamo gdje će se sredstva utrošiti i što 

će se raditi u budućem razdoblju, a dio koji nama zakon nalaže se može staviti u prilog kojeg 

smatra da članovi Općinskog vijeća niti ne čitaju već se gledaju brojke gdje su proračunska 

sredstva namjenjena.  

Ivana Grguljaš: Rashodi se usklađuju po prihodima, jučer je održan sastanak i bilo je 

prigovora da nema prihoda uz rashode, sada je to svima isprintano i ne vidi u čemu je 

problem, prihodi su isti samo se mijenja stavka u prihodima tekuće pomoći iz proračuna 

kapitalne i iznosi 18.260.000,00 kuna jer rashodi moraju biti usklađeni prema prihodima.  

Siniša Pavlović: Predlaže da na ovoj sjednici odradimo ove točke da se prođu sve stavke 

prijedloga Proračuna, a službena verzija Proračuna će se napraviti kako treba biti. U buduće 

se neće raditi ovako nego odmah službena verzija Proračuna.  
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Bernard Domović: Tko je bio u Odboru za proračun i finacije, zašto se onda nisu tražili 

prihodi. 

Marijan Debeljak: Razmatrali su se rashodi, što se moglo iskorigirati se je korigiralo. 

Siniša Pavlović: Predlaže da se krene po stavkama prijedloga Proračuna, svi su dobili i 

prihode sa zakašnjenjem nije to prezentirano sada prvi puta, svi su dobili doma prijedlog 

Proračuna za 2014. godinu, moglo se na jučerašnjem sastanku reći da se to tako napravi. 

Odbor za proračun i financije je zajedno sa njim radio korekcije i zašto to onda nije bilo 

rečeno. 

Marijan Debeljak: Prihodi su bili napravljeni ako su članovi Općinskog vijeća za to neka se 

sada razmotre te stavke. 

Ivana Grguljaš: Plan Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2014. godinu iznosi 

22.188.800,00 kuna. Plan Proračuna obrazložen je po stavkama prihoda i rashoda, od 

značajnijih investicija izdvojeno je: Poduzetnička zona „ISTOK“ Kloštar Podravski 

310.000,00 kuna, izgradnja kanalizacije naselja Kloštar Podravski i Budančevica 

2.200.000,00 kuna, izgradnja vodovodne mreže na području Općine Kloštar Podravski 

4.500.000,00 kuna, izgradnja školsko sportske dvorane 3.500.000,00 kuna, uređenje 

društvenih domova na području Općine Kloštar Podravski i uređenje objekata mrtvačnica 

230.000,00 kuna, obnova spomenika na području Općine Kloštar Podravski 28.000,00 kuna, 

izgradnja dječjeg vrtića 2.000.000,00 kuna, rekonstrukcija dotrajale plinske mreže na 

području naselja Kloštar Podravski i Budančevica 50.000,00 kuna, sanacija odlagališta otpada 

100.000,00 kuna, održavanje odvodnih kanala za oborinske vode 30.000,00 kuna, izgradnja 

kružnog toka u centru naselja Kloštar Podravski 500.000,00 kuna, izgradnja „Etno kuće“ u 

naselju Kloštar Podravski 100.000,00 kuna, nabava komunalnog vozila 200.000,00 kuna, 

izgradnja dječjih igrališta u naselju Budančevica, Kloštar Podravski, Kozarevac i Prugovac 

100.000,00 kuna, izgradnja solarnih elektrana 100.000,00 kuna, izrada dokumentacija za 

kandidiranje projekata u EU fondove 4.000.000,00 kuna.  U plan Proračun Općine Kloštar 

Podravski za 2014. godinu stavljene su nove stavke: subvencije obrtnicima za razvoj 

poduzetništva i zapošljavanje na području Općine Kloštar Podravski 50.000,00 kuna, 

osnovana je nova udruga na području Općine Kloštar Podravski „Društvo naša djeca“ u 

okviru koje će djelovati igraonica za djecu predškolske dobi, planirano je 40.000,00 kuna.  

Josip Nađ: Pita po rashodima pod točkom dnevnog reda Program gradnja objekata i komualne 

infrastrukture a što se odnosi na obnovu dječjih igrališta, nema obnove dječjeg igrališta u 

Prugovcu, smatra da je potrebno da se stavi u taj Program popravak i adaptacija dječjeg 

igrališta u Prugovcu, jer su mještani  to igralište uredili prije sami. 

Siniša Pavlović: Nije bilo namjere da se u Proračun i Program ne stavi obnova dječjeg 

igrališta i u naselju Prugovac, to će se staviti, to je prvenstveno napravljeno jer će se u naselju 

Kozarevac rušiti stara škola gdje će se urediti jedno dječje igralište, a popravak ostalih dječjih 

igrališta po naseljima općine će se izvršiti pa predlaže da se stavi i popravak i adaptacija 

dječjeg igrališta i u naselju Prugovac. 

Marijan Debeljak: Prihodi su nam dosta bitni imamo tablicu sa izvornim prihodima sa 

datumom   do 3.12.2013.,  bitno je da se zna da imamo neke nove prihode neke više namamo. 

Predlaže da se reće oko novih prihoda a odnosi se na 30% od legalizacije bespravno 

izgrađenih objekata i najamnina od zakupa poslovnog prostora, da li je napravljena usporedba 

prihoda u 2013. sa 2012. godinom. Pod prihodima je prihod od nefinancijske imovine tj. 
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priključci na vodovod koji se više ne naplaćuju tako da se u 2014. godini u Proračunu ovaj 

prihod više ne treba voditi. 

Ivana Grguljaš: Izrađena je usporedba izvornih prihoda iz 2012. godine sa 2013. sa datumom 

15.11.2013. u kojemu su izvorni prihodi u 2013. godini umanjeni za 30.000,00 kuna u odnosu 

na 2012. godinu. 

Siniša Pavlović: Zato je otvorena rasprava, prihodovna strana što se tiće priključaka na 

vodovod će se maknuti jer se više ne naplaćuje naknada za te priključke. Što se tiće prihoda 

imamo problem sa Silosima VTC iz Virovitice koji nam ne plaćaju mjesečni zakup za 

poslovni prostor koji im je iznajmljen, ide se na raskid ugovora sa Silosima VTC, dalje će 

vrijeme pokazati da li će raskid ugovora prihvatiti odmah ili će se držati ugovorenog otkaznog 

roka od šest mjeseci.  Prihodovna strana nam se povećala, 30%, od sredstava legalizacije za 

bespravljeno izgrađene objekte, rješenja za plaćanje kazne za zadržavanje nezakonito 

izgrađene zgrade u prostoru izdaje naš Jedinstveni upravni odjel, to nam je dobar vid prihoda.  

Đuro Gregurić: Subvencije poljoprivrednicima da li se stavka odnosi na povrat novca za 

pregled mesa na trihinelu, osjemenjivanje goveda ili što drugo? 

Ivana Grguljaš: Odnosi se na povrat sredstava za pregled mesa na trihinelu, povrat novaca za 

osjemenjivanje goveda, i povrat sredstava za ispitivanje mesa na trihinelu za lovačke udruge. 

Marijan Debeljak: Točka je vezana za razvojnu strategiju općine pa će trebati raditi naknadno 

korekcije proračuna, jer se u strategiji planiralo nadopuniti i iskorigirati, tako da bi to 

financijski trebalo staviti u Proračun. Neka to bude za raspravu pod točkom gdje će se 

razmatrati razvojna strategija općine. 

Siniša Pavlović: Prelaže da nakon izglasavanja Proračuna dok će se doći do točke razmatranja 

općinske razvojne strategije, ako bude kakvih korekcija da se naknado stavi u Proračun  i 

apsolutno se slaže da treba biti usklađeno jedno i drugo.    

Đuro Gregurić: Vezano za najam poslovnog prostora koji je iznajmljen Silosima VTC iz 

Virovitice, da li plaćaju najam ili ne plaćaju, kakva je situacija? 

Siniša Pavlović: Ugovor o zakupu poslovnog prostora je sklopljen i ugovoreno je da  otkazni 

rok bude šest mjeseci, potpisan je trojni ugovor između Komunalija plin, Općine i tvrtke 

Silosi VTC vezan za plaćanje potrošnje plina, sada imamo 7.500,00 kuna duga za plaćanje 

potrošnje plina jer Komunalije plin na drugi način nisu htjeli izvršiti promjenu korisnika za 

plaćanje potrošnje plina. Silosima VTC iz Virovitice poslan je prijedlog za raskid ugovora o 

zakupu poslovnog prostora jer ne plaćaju zakup i čeka se njihov odgovor. 

 

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

2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016. godinu. 

Proračun i Projekcije prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 2. 

Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2014. godinu 

 

Siniša Pavlović: Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2014. godinu 

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

Podravski za 2014. godinu i njegovo izvršavanje. 
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 Bez prethodne rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesena je Odluka o izvršavanju 

Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2014. 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 2014. godini 

 

 

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

2014. godini utvrđuju se aktivnosti i djelatnosti u sportu. Za financiranje aktivnosti iz ovog 

Programa planiraju se sredstva u Proračunu u svoti 208.000,00 kuna. 

 

 Bez prethodne rasprave sa 13 glasova „ZA donesen je Program javnih potreba u sportu 

na području Općine Kloštar Podravski u 2014. 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 2014. godini 

 

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

u 2014. godini utvrđuju se aktivnosti i djelatnosti koje će se financirati iz Proračuna Općine 

Kloštar Podravski, sredstva predviđena za financiranje navedenih aktivnosti planiraju se u 

svoti 55.500,00 kuna. 

 

 Bez prethodne rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesen je Program javnih potreba u 

kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2014. 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 2014. godini 

 

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

Podravski u 2014. godini utvrđuje se način ostvarivanja javnih potreba u socijalnoj skrbi i 

financijska sredstva za njihovo provođenje. Sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi 

planirana su u svoti 323.800,00 kuna. 
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 Bez prethodne rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesen je Plan javnih potreba u 

socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2014. 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 2014. godini 

 

Siniša Pavlović: Programom održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti 

koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2014. 

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

komunalne infrastrukture. Po ovom Programu planirana su sredstva u visini 871.000,00 kuna. 

 

 Bez prethodne rasprave 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 2014. 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 2014. godini 

 

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

Općine Kloštar Podravski u 2014. godini utvrđuje se gradnja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski. 

 

 Bez prethodne rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesen je Program gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2014. 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 2014. godini 

 

Siniša Pavlović: Programom utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine 

Kloštar Podravski određuje se financiranje komunalne infrastrukture na području Općine 

Kloštar Podravski u 2014. godini. Planirani iznos sredstava iz šumskog doprinosa iznosi 

30.000,00 kuna. 

 

 Bez prethodne rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesen je Program utroška sredstava 

šumskog doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini. 
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 Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 9. 

Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području 

Općine Kloštar Podravski u 2013. godini 

 

Siniša Pavlović: Izmjenu ovog Programa smo radili iz razloga jer smo imali od strane 

Državnog ureda za reviziju kontrolu učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta na području 

Općine Kloštar Podravski koji su nam dali naputak da se sredstva šumskog doprinosa koriste 

isključivo za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture, a ne za održavanje 

nerazvrstanih cesta kako smo mi naveli u Programu. 

 

 Bez prethodne rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesen je Program o izmjeni Programa 

utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini. 

 Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 10. 

Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja 

nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini 

 

Siniša Pavlović: Programom o namjenskom korištenju sredstava iz postupka ozakonjenja 

nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini određuje 

se namjensko korištenje sredstava za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i 

kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom izgradnjom. Od 

ukupnog iznosa sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada 

30% sredstava naknade je prihod Proračuna Općine Kloštar Podravski. 

 

 Bez prethodne rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesen je Programa o namjenskom 

korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na 

području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini. 

 Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

Točka 11. 

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka i članova Općinskog 

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

vijeću Općine Kloštar Podravski iz Proračuna Općine Kloštar Podravski 

 

Siniša Pavlović: U ovoj Odluci potrebno je izmijeniti iznos predviđen za financiranje 

političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski izabranih s liste 

grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski. Predviđeni iznos je 

19.500,00 kuna. 
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 Bez prethodne rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesena je Odluka o izmjeni Odluke o 

financiranju političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski 

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

Proračuna Općine Kloštar Podravski. 

 Odluka 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 2014. 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 2014. godine određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine 

Kloštar Podravski u 2014. godini. 

 

 Bez prethodne rasprave 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 2014. godine. 

 Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

Točka 16. 

Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog 

ugovora na području Općine Kloštar Podravski 

 

Melita Lacković: Nakon obavljene revizije učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta na 

području Općine Kloštar Podravski od strane Državnog ureda za reviziju naloženo nam je i 

preporučeno da uskladimo Odluku o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na 

temelju pisanog ugovora na području Općine Kloštar Podravski. 

Usklađenje ove Odluke odnosi se na vrijednost poslova do 70.000,00 kuna godišnje gdje je u 

prijašnjoj odluci stajalo da se može provesti postupak prikupljanja ponuda o čemu odlučuje 

općinski načelnik. Po nalazu Državnog ureda za reviziju i odredbom članka 15. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu nije predviđena mogućnost povjeravanja određenih komunalnih 

poslova na temelju ugovora bez provedenog postupka prikupljanja ponuda ili javnog 

natječaja, te smo u skladu sa tim donijeli novu Odluku. Ovom Odlukom određuju se 

komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanja 

komunalne djelatnosti fizičkoj ili pravnog osobi na vrijeme od četiri godine, te uvjeti za 
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provedbu postupka te odabir najpovoljnije ponude za obavljanje poslova na temelju pisanog 

ugovora. 

 

Bez prethodne rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesena je Odluka o komunalnim 

djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Kloštar 

Podravski. 

 Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 17. 

Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Kloštar Podravski 

 

Melita Lacković: Po nalogu Državnog ureda za reviziju kada su izvršili reviziju učinkovitosti 

nerazvrstanih cesta na području Općine Kloštar Podravski predloženo nam je da uskladimo 

Odluku o nerazvrstanim cestama na području Općine Kloštar Podravski. Odluka o 

nerazvrstanim cestama donesena je još 1998. godine i njena izmjena u 2004. godini, a u 

međuvremenu je  na snagu stupio novi Zakon o cestama pa smo išli na donošenje nove 

Odluke o nerazvrstanim cestama. Navedenom Odlukom uređuje se upravljanje, financiranje, 

korištenje i zaštita te nadzor nad nerazvrstanim cestama na području Općine Kloštar 

Podravski. 

 

Bez prethodne rasprave sa 13 glasova „ZA“ donesena je Odluka o nerazvrstanim 

cestama na području Općine Kloštar Podravski. 

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  20:00 sati. 

 

 ZAPISNIČARKA:      PREDSJEDNIK: 

 

             Melita Lacković                 Mirko Debeljak 


