
 

 

            Na temelju članka 51. Statuta Općine Kloštar Podravski (“Službeni glasnik 

Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13), općinski načelnik Općine Kloštar 

Podravski, 1. srpnja  2016. godine, podnosi 
 

 

IZVJEŠĆE  

o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski 

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine 

 

 

 U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine izvršeni su sljedeći radovi i 

usluge: 

 

- Dana 5. veljače 2016. godine s Zavodom za prostorno uređenje Koprivničko-

križevačke županije, Koprivnica, sklopljen  je ugovor o izradi III. izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski na iznos 12.000,00 

kuna. 

- Dana 9. ožujka 2016. godine s CESTE d.d.  za održavanje, zaštitu i rekonstrukciju 

cesta, građevinarstvo i projektiranje, Bjelovar, zaključen je ugovor o asfaltiranju 

parkirališta kod igrališta i vatrogasnog doma u Prugovcu na iznos od 51.453,73 

kuna. 

- Dana 11. ožujka 2016. godine s tvrtkom SILP d.o.o. iz  Kloštra Podravskog, 

zaključen je ugovor o izvođenju građevinskih radova na mrtvačnici u Kozarevcu  

na iznos od 50.000,00 kuna sa PDV-om. 

- dana 9. svibnja 2016. godine s tvrtkom TERRA FOOD j.d.o.o., iz  Koprivnice, 

sklopljen je ugovor o poslovnoj suradnji o izradi Programa ukupnog razvoja 

Općine Kloštar Podravski na iznos 55.200,00 kuna neto. 

- S danom 1. lipnja 2016. godine osnovano je trgovačko društvo KOMUNALNO 

KP d.o.o. za obavljanje komunalnih poslova te je istim datumom započelo s 

radom.  

- Dana 15. siječnja 2016. godine Općina je izradila Program društveno korisnih 

radova „Radom za zajednicu i sebe“ te je na temelju tog programa Općini je 

odobreno zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba u javnim radovima. S 

danom 16.05. ove godine zaposleno je petnaest (15) osoba, s danom 18.05. dvije 

(2) osobe, s danom 23.05. jedna (1) osoba i  s danom 15.06. jedna (1) osoba, dakle 

sveukupno devetnaest (19) osoba. Trenutno još čekamo od strane Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje pozitivnu ocjenu za zapošljavanje još tri (3) osobe. 

- Dana 29. ožujka 2016. godine Općina je izradila Program pomoći i njege starijim 

korisnicima socijalne pomoći i starijim osobama te je kroz taj program u suradnji 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zaposleno sedam (7) žena odnosno geronto 

domaćica na razdoblje od 6 mjeseci. Geronto domaćice započele su s radom s 1. 

travnjom 2016. godine. 

- Dana 13. lipnja 2016. godine Općina Kloštar Podravski u suradnji s Hrvatskim 

zavodom za zapošljavanje objavila je javni poziv za prijam polaznika na stručno 

osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Stručno osposobljavanje provodi 

se na određeno vrijeme od 12 mjeseci. Općina je predvidjela u 2016. godinu 

zapošljavanje tri (3) polaznika odnosno stažista stručnog osposobljavanja. 
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 - Temeljem zaključka Vijeća za prevenciju Općine Kloštar Podravski, proveden je 

projekt podjele 700 komada reflektirajućih prsluka i 500 kompleta bljeskalica za 

mještane Općine. Cilj je smanjenje broja stradalih biciklista u prometnim 

nesrećama te veća sigurnost biciklista u prometu. Akcija je završena dana 11. 

svibnja 2016. godine podjelom zaštitih rekvizita po svim naseljima Općine u 

suradnji s PP Đurđevac. 

- Na temelju odobrenog projekta Općine Kloštar Podravski od strane Fonda za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za izradu Akcijskog plana održivog 

razvoja koji je napravljen izrađen prošle godine u mjesecu kolovozu, Općina je 

dana 18. svibnja 2016. godine izradila Završno izvješće izrade Akcijskog plana 

održivog razvoja Općine Kloštar Podravski kojim su opravdana dobivena 

sredstava Fonda za izradu spomenutog Plana te je time ujedno i završen projekt. 

- Dana 25. svibnja 2016. godine Općina je s Ministarstvom regionalnog razvoja i 

fondova Europske unije zaključila ugovor o sufinanciranju radova i usluga za 

projekt energetski učinkovit vrtić u Kloštru Podravskom, II. faza, čije 

sufinanciranje iznosi najviše do 250.000,00 kuna. 

- Dana 2. lipnja 2016. godine podnesen je Upravnom odjelu za prostorno uređenje, 

gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode zahtjev za izdavanje građevinske dozvole 

za dvodijelnu dvoranu sa spojnim hodnikom na osnovnu školu Kloštar Podravski 

uz priloženi glavni projekt izrađen po tvrtki PETGRAD d.o.o. iz Koprivnice. 

- Dana 9. lipnja 2016. godine od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, 

gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode izdano nam je očitovanje da nam za 

projekt „Modernizacija javne rasvjete u Općini Kloštar Podravski“ izrađen po 

tvrtki ENING Bjelovar od ožujka 2016. godine nije potrebno ishoditi građevinsku 

dozvolu. Sva dokumentacija je spremna te čekamo da se objavi natječaj kako 

bismo mogli navedeni projekt kandidirati prema resornom ministarstvu. 

- U tijeku je proces rješavanja imovinsko pravnih odnosa nerazvrstane ceste 

Kozarevac – Prugovac kako bismo imali svu kompletnu dokumentaciju za 

kandidiranje projekta prema resornom ministarstvu i fondovima. S danom 23. 

svibnjom 2016. godine rješen je imovinsko pravni odnos nerazvrstane ceste 

Kozarevac tako da se u zemljišnim knjigama ono vodi kao vlasništvo Općine 

Kloštar Podravski – javno dobro u općoj uporabi. Nerazvrstana cesta Prugovac 

nije još sproveden jer čeka se katastar da ju obradi. 

- Dana 17. lipnja 2016. godine Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja 

objavilo je na svojim službenim web stranicama popis odobrenih projekata za 

poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda, među 

odobrenim projektima je i projekt Općine Kloštar Podravski nabave komunalne 

opreme – kranske i prednje rotacijske kosilice u iznosu 150.000,00 kuna. 

 

 

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. u Proračunu Općine Kloštar 

Podravski izvorni prihodi su iznosili 2.242.385,02 kuna.  

 U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godini iz Proračuna Općine Kloštar 

Podravski dodijeljena su sredstva za redovan rad (dotacije) udrugama, te su izvršeni 

ostali izdaci: 
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- na naknade građanima i kućanstvima u novcu utrošeno je 43.300,00 kuna od čega 

na umjetno osjemenjivanje 17.800,00 kuna, na srednjoškolce 12.000,00 kuna, na 

pomoć za novorođeno dijete 13.500,00 kuna. 

- za religiju, sport, kulturu, vatrogastvo i druge tekuće donacije utrošeno je 

212.875,00 kuna. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI 

 

KLASA: 022-05/16-01/04 

URBROJ: 2137/16-16-1 

Kloštar Podravski, 1. srpnja 2016. 

                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK: 

        

              Siniša Pavlović 


