
            Na temelju članka 49. Statuta Općine Kloštar Podravski (“Službeni glasnik  
Koprivničko-križevačke  županije”  broj  6/13),  općinski  načelnik  Općine  Kloštar 
Podravski, 21. kolovoza  2015. godine, podnosi

IZVJEŠĆE 
o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine izvršeno je sljedeće:
-  18.02.2015.  godine  Općina  Kloštar  Podravski  je  prema  Ministarstvu  regionalnog 
razvoja i fondova Europske unije podnijela zahtjev za energetski učinkovit vrtić u Kloštru 
Podravskom  s  ciljem rekonstrukcije  i  nadogradnje  građevine  društvenog  standarda  s 
prenamjenom u dječji vrtić, planirana vrijednost projekta 1.656.137,65 kuna.
-  02.03.2015.  godine  Županijska  uprava  za  ceste  izdala  je  Općini  Kloštar  Podravski 
Suglasnost kojom odobrava da izvrši radovi na izgradnji parkirališta u naselju Kloštar 
Podravski na javnoj cesti odnosno unutar zaštitnog pojasa ceste LC 26129.
-  04.03.2015.  godine  napravljen  je  Program  društveno  korisnih  radova  „Radom  za 
zajednicu  i  sebe“  na  temelju  kojeg  su  preko  HZZ-a  sa  danom  25.05.2015.  godine 
zaposleno 24 radnika na javnim radovima na razdoblje 6 mjeseci.
-  Nakon provedenog postupka bagatelne  nabave za izradu prijavne dokumentacije  za 
financiranje  izrade  Programa ukupnog razvoja Općine Kloštar  Podravski  za razdoblje 
2015.-2020.  godine  iz  nacionalnih  ili  EU  fondova  sa  najpovoljnijim  ponuditeljom 
tvrtkom TERRA FOOD j.d.o.o.  sklopljen je dana 10.  ožujka 2015.  godine Ugovor o 
izradi Programa ukupnog razvoja Općine Kloštar Podravski u iznosu 140.000,00 kuna.
-  22.05.2015. godine Općina Kloštar  Podravski  zaprimila  je Odluku Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost o odabiru korisnika za neposredno sufinanciranje izrade 
programa i planova energetske učinkovitosti odnosno izrade Akcijskog plana održivog 
energetskog razvoja Općine Kloštar Podravski čiji procijenjeni ukupni troškovi iznose 
78.000,00 kuna.  Nakon provedenog postupka bagatelne nabave donesena je Odluka o 
odabiru  najpovoljnije  ponude  za  predmet  nabave  izrade  Akcijskog  plana  održivog 
energetskog  razvoja.  Ponuda  Centra  za  tehnološki  razvoj  i  energetsku  učinkovitost 
izabrana je za najpovoljniju ponudu o čemu je sklopljen Ugovor u iznosu 76.500,00 kuna.
-  19.06.2015.  godine  zaprimili  smo  Odluku  Fonda  za  zaštitu  okoliša  i  energetsku 
učinkovitost o odabiru Općine kao korisnika za neposredno sufinanciranje nabave malog 
komunalnog  vozila  za  sakupljanje  komunalnog  otpada  na  području  Općine  Kloštar 
Podravski u visini 80% procijenjene vrijednosti. Javna nabava malog komunalnog vozila 
je  provedena,  kao  najpovoljnije  ponuda  odabrana  je  ponuda  Rasca  d.o.o.  o  čemu  je 
sklopljen Ugovor o nabavi malog komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada 
u iznosu 880.560,56 kuna sa PDV-om.
-19.06.2015.  godine  zaprimili  smo  Odluku  Ministarstva  graditeljstva  i  prostornog 
uređenja  o  dodjeli  sredstva  kapitalne  pomoći  Općini  Kloštar  Podravski  za  nabavku 
komunalne opreme odnosno kanta za prikupljanje komunalnog otpada u kućanstvima u 
iznosu 30.000,00 kuna. Isti projekt smo uputili i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost od kojeg još čekamo odgovor da li će nam odobriti sredstva kako bismo 
mogli ići u realizaciju projekta.



- u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine na šodranje cesta i asfaltiranje 
nerazvrstanih cesta na području Općine Kloštar Podravski utrošeno je 56.412,50 kuna,
- na adaptaciju Društvenog doma u Prugovacu utrošeno je 36.557,35 kuna,
- na obnovu centra u Kozarevcu i  u Prugovcu utrošeno je 16.855,11 kuna,
- na održavanje staza i ulica na području Općine Kloštar Podravski utrošeno je 52.363,75 
kuna,
- na iskopavanje kanala i prekopa u naselju Kloštar Podravski utrošeno je 7.400,00 kuna,
- na obnova spomen obilježja Gornja Reka, Seča i Limbuš povodom 70-te godišnjice 
stradanja našeg naroda za slobodu i žrtava pokopanih u masovnim grobnicama utrošeno 
je 5.450,00 kuna,
- u lipnju postavljena su rasvjetna tijela na području Općine Kloštar Podravski sukladno 
sklopljenom  Ugovoru  s  tvrtkom  EcoLife  j.d.o.o.  od  23.  prosinca  2014.  u  iznosu 
29.520,00 kuna,
- na zimsku službu utrošeno je 43.317,88 kuna,
-  na  provedene  izbore  za  izbor  članova  vijeća  Mjesnih  odbora  na  području  Općine 
Kloštar Podravski koji su održani 17. svibnja 2015. godine utrošeno je 25.166,71 kuna.
- u razdoblju od 1. travnja do 13. travnja 2015. godine blokiran nam je račun od strane 
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te nam je skinuto s računa 69.559,83 
kuna. (Ovrha 2007.)

U  razdoblju  od  1.  siječnja  do  30.  lipnja  2015.  u  Proračunu  Općine  Kloštar 
Podravski izvorni prihodi su iznosili 2.126.827,43 kuna. 

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godini iz Proračuna Općine Kloštar 
Podravski dodjeljena su sredstva za redovan rad (dotacije) udrugama, te su izvršeni ostali 
izdaci:

- naknade građanima i kućanstvima u novcu utrošeno je 85.750,00 kuna od čega na 
trihinelu  i  umjetno  osjemenjivanje  44.900,00  kuna,  subvenciju  studentima 
25.000,00 kuna, na srednjoškolce 10.050,00 kuna, a na ostale naknade 14.800,00 
kuna.

- za  religiju,  sport,  kulturu,  vatrogastvo  i  druge  tekuće  donacije  utrošeno  je 
223.378,00 kuna.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI

KLAS: 022-05/15-01/04
URBROJ: 2137/16-15-1
Kloštar Podravski, 21. kolovoza 2015.

                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK:
       
              Siniša Pavlović
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