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

sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, 

održane 28. ožujka 2018. godine  u Općinskoj vijećnici 

u Kloštru Podravskom, Trg Svete Obitelji 2 

 

 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/05, URBROJ: 2137/16-18-1 od 23. 

ožujka 2018. godine. 

 Sjednicu je otvorio predsjednik gosp. Antun Karas u 18.00 sati i pozdravio prisutne. 

 Sjednici su bili prisutni: 

 

   a) Članovi Općinskog vijeća: 

  1. Antun Karas 

  2. Marijan Belec 

  3. Ivana Pavunić 

  4. Lidija Gatalica 

  5. Antonija Haleuš 

  6. Franjo Karas 

  7. Marijana Lovrenčec 

  8. Mirko Šandrovčan 

        9.  Marija Šimunko 

10. Mirko Debeljak 

11. Slavko Špoljarić 

       

 

 

  Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je sjednici prisutno 11 članova Općinskog vijeća 

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

 

 

    b)  Ostali: 

1. Siniša Pavlović – općinski načelnik, 

2. Ivan Čupen – zamjenik općinskog načelnika, 

3. Nataša Martinčević, Pročelnik JUO Općine Kloštar Podravski, 

4. Dubravka Domović - referentica za administrativne poslove, zapisničarka. 

                        5.         Minea Filipović – korisnica mjere SOR-a, zapisničarka, 

                        6.         Ivana Grguljaš – računovodstveni referent. 

 

Predsjednik je predložio  sljedeći  

 

D N E V N I   R E D 

 
1. Usvajanje Zapisnika sa prethodnih 8. i 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski. 
2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski za 

razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine. 
3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na 

području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini. 
4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na 

području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini. 
5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini. 
6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

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

Općine Kloštar Podravski u 2017. godini. 



7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na 

području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini. 
8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini. 
9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima gospodarenja otpadom 

tijekom 2017. godine na području Općine Kloštar Podravski. 
10. Donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 2018.-2023. 
11. Donošenje Odluke  o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara s Gradom 

Đurđevcom i općinama  Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novo Virje, 

Podravske Sesvete i Virje. 
12. Donošenje Odluke o o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski. 
13. Različito. 

 

AKTUALNI SAT. 

 

Glasovanjem, jednoglasno je prihvaćen predloženi Dnevni red. 

 

 

Točka 2.  
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješće općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski za  

razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine 
 

Budući nije bilo primjedaba, izvješće je dano na glasovanje. 

Jednoglasno, sa 11 glasova "ZA" usvojeno je Izvješće općinskog načelnika Općine Kloštar 

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

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 3. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju  

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

 Nataša Martinčević:  Programom javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 

2017. godini je prikazano planirano i ostvareno. Sve je dostavljeno u materijalima. 

 

Sa 11 glasova „ZA“ donosi se Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 4.  

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na 

području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

Nataša Martinčević: I za Program sporta isto je prikazano planirano i ostvareno. 

 

Jednoglasno, sa 11 glasova „ZA“ donosi se Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 

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

  Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 



 

Točka 5.  

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

Nataša Martinčević: Dostavljen Vam je Program gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture  gdje je vidljivo planirano i ostvareno. 

 

Jednoglasno, sa 11 glasova „ZA“ donosi se Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2017. 

godini 

 Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 6.  

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

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

Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

 

Nataša Martinčević: U Izvješću pod ovom točkom je također vidljivo planirano i ostvareno. 

 

Sa 11 glasova "ZA" donosi se Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

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

području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini. 

 

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 7.  

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj 

skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

Nataša Martinčević:  Kod ove točke je vidljivo za što su namijenjena sredstva i kakve su potrebe u 

socijalnoj skrbi, odnosno kako su planirane i ostvarene te potrebe. 

  

Sa 11  glasova "ZA"donesen je Zaključak o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na 

području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini. 

 Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 8.  

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

Nataša Martinčević: U dostavljenim materijalima je prikazano planirano i ostvareno. 

Jednoglasno, sa 11 glasova "ZA" donesen je Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 

utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 2017. godini 

    Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 9.  

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima gospodarenja otpadom 



tijekom 2017. godine na području Općine Kloštar Podravski 

 

Nataša Martinčević: Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, propisano je da jedinica 

lokalne samouprave do 31. ožujka tekuće godine dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana 

gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave. Pred vama je izvješće u kojem 

je prema podacima koje nam je dala "Piškornica" u 2017. godini sakupljeno ukupno 547,13 tona, od 

toga  8,85 tona sa zelenih otoka te  3,12 tona pvc-otpada u žutim vrećama. 

 

Jednoglasno  sa  11 glasova „ZA“ donosi se Zaključak o usvajanju Izvješća o provedenim 

aktivnostima gospodarenja otpadom tijekom 2017. godine na području Općine Kloštar Podravski. 

        Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 10.  

Donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Podravski  

 za razdoblje od 2018.-2023. godine 

Nataša Martinčević: Općina je sukladno zakonu, dužna napraviti Plan gospodarenja otpadom za 

razdoblje od 2018. do 2023. godine te ga dostaviti svim javnopravnim tijelima. Nije potrebno 

provoditi stratešku procjenu jer nema opasnosti, odnosno prihvatljiv je za ekološku mrežu.  Treba 

donijeti plan da se dostavi u ministarstvo i županiju. 

Jednoglasno  sa  11 glasova „ZA“ donesen je Plan gospodarenja otpadom Općine Kloštar 

Podravski za razdoblje od 2018.-2023. godine. 

        Plan se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 11.  

 Donošenje Odluke  o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara  

s Gradom Đurđevcom i općinama  Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novo 

Virje, Podravske Sesvete i Virje 

 

Nataša Martinčević: Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, svaka općina, grad i županija 

moraju imati poljoprivrednog redara. Prijedlog je stigao iz Grada Đurđevca da se uključimo sa 

Gradom Đurđevcom i općinama  Ferdinandovac, Kalinovac,  Molve, Novo Virje, Podravske 

Sesvete i Virje te da jedna osoba obavlja taj posao. Svaka jedinica lokalne samouprave  plaćala bi 

mjesečno 1.000,00 kn.  

Nakon kratke rasprave, vijećnici su se složili kako je ovaj način rješavanja zakonske obveze 

prihvatljiv. 

 

Jednoglasno  sa  11 glasova „ZA“ donesena je Odluka  o zajedničkom obavljanju poslova 

poljoprivrednog redara s Gradom Đurđevcom i općinama  Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar 

Podravski, Molve, Novo Virje, Podravske Sesvete i Virje. 

      Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 12.  

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

i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski 

 

Nataša Martinčević: U Sistematizaciji radnih mjesta ne postoji predviđeno radno mjesto za višeg 

referenta za računovodstvene poslove. Znači predlaže se da za to radno mjesto budu uvjeti 



1 godina radnog iskustva, položen DSI, a koeficijent bi iznosio  2,58. 

Sistematizaciju potpisuje načelnik, treba samo donijeti odluku o koeficijentu. 

 

Sa  10 glasova „ZA“  i 1 (jednim) suzdržanim donosi se  Odluka o o izmjeni Odluke o 

koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Kloštar Podravski. 

     Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

 

                                 OSTALO KAO NEPOTREBNO ISPUŠTENO 

 

 

 

 

ZAPISNIČARKA:                                                        PREDSJEDNIK: 

 

           Dubravka Domović                                                           Antun 

Karas 

 

 

           Minea Filipović - SOR 

 


