
            Na temelju članka 51. Statuta Općine Kloštar Podravski (“Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke  županije”  broj  6/13),  općinski  načelnik  Općine  Kloštar 
Podravski, 1. ožujka 2017. godine, podnosi

IZVJEŠĆE 
o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski
za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine izvršeni su sljedeći radovi i 
usluge:
- 18. srpnja 2016. godine započeli su radovi na dugo očekivanom i neophodnom projektu 
za Općinu Kloštar Podravski projektu realizacije izgradnje kružnog toka u centru naselja 
Kloštar Podravski, nakon više mjesečnih radova,  19. studenoga 2016. godine promet je 
pušten na obje prometne trake,
- dana 4. studenoga 2016. godine sa tvrtkom TERRA FOOD j.d.o.o. sklopljen je ugovor o 
izradi prijavne dokumentacije za Natječaj iz Programa ruralnog razvoja RH, Mjera 7 – 
Temeljne  usluge  i  obnova  sela  u  ruralnim područjima,  Podmjera  7.2.;  provedba  tipa 
operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“. Putem ove mjere prijavljen je 
projekt  Rekonstrukcija  nerazvrstanih  cesta  Prugovac  –  Kozarevac  čija  je  vrijednost 
1.300.000,00 kuna. Projekt je bio zahtjevan te se je na njemu radilo više od 9 mjeseci 
(ishođenje građevinske dozvole i rješavanje imovinsko pravnih odnosa),
-15.  studenoga  2016.  godine  Općinsko  vijeće  Općine  Kloštar  Podravski  donijelo  je 
Odluku o usvajanju Programa ukupnog razvoja Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 
2015. do 2020. godine. PUR je temeljni strateški dokument na osnovu kojeg ćemo se 
javljati na natječaje za financiranje projekata Općine Kloštar Podravski predviđenih za 
razdoblje 2016.-2020. godine,
-  dana  28.  studenoga  2016.  godine sa  tvrtkom  TERRA  FOOD  j.d.o.o.,  Koprivnica, 
Dravska 17 sklopljen je ugovor o izradi prijavne dokumentacije za Natječaj poticanje 
rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini. Radi se o projektu koji 
provodi Osnovna škola Kloštar Podravski, a odnosi se na darovitu djecu,
-  na  temelju   odobrenog  ugovora  s  Ministarstvom  regionalnog  razvoja  i  fondova 
Europske unije o sufinanciranju radova i usluga za projekt energetski učinkovit vrtić u 
Kloštru  Podravskom,  II.  faza,  čije  sufinanciranje  iznosi  najviše  do  280.000,00  kuna, 
Općina je 6. prosinca 2016. godine podnijela resornom Ministarstvu zahtjev za plaćanje 
po  projektu  „Energetski  učinkovit  dječji  vrtić  u  Kloštru  Podravskom,  II.  faza“  koje 
obuhvaća  periodično  izvješće  o  provedbi  projekta,  financijsko  izvješće,  revidirani 
proračun projekta te privremene situacije izvođača radova. Na temelju istoga Općini su 
odobrena i opravdana sredstva za navedeni projekt. Završetak radova i obavljeni tehnički 
pregled očekuje se do kraja ožujka 2017. godine.
-  nakon provedenih postupaka bagatelne  nabave  s tvrtkom Rasco d.o.o.  iz  Kalinovca 
sklopljeni su dva ugovora i to ugovor o nabavi komunalne opreme – prednje rotacijske 
kosilice čija je vrijednost   95.594,54  kuna sa PDV-om i dana 6.  rujna 2016. godine 
sklopljen je ugovor o nabavi komunalne opreme – kranske kosilice za nadogradnju na 
malo  komunalno  vozilo  za  sakupljanje  komunalnog  otpada  MUVO,  čija  je  ukupna 
vrijednost 198.557,13 kuna sa PDV-om. Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva 



graditeljstva i prostornog uređenja i to u iznosu 150.000,00 kuna, ostatak je sufinancirala 
Općina Kloštar Podravski i Koprivničko-križevačke županija.
- na mjesnom groblju Kloštar Podravski postavljena je nova ograda, zbog bolesti koja je 
zahvatila „živu ogradu“ bilo je neophodno potrebno sanirati štetu te se pristupilo izradi 
nove, isto tako asaltirane su staze na novom groblju, izgrađene su nove vodovodne šahte i 
uređen je okoliš,
-  u  Društvenom  domu  Kloštar  Podravski  preuređen  je  podrumski  prostor  koji  će 
vinogradarima s područja Općine poslužiti kao vinoteka.
- kroz godinu uređivali se se vodotoci i odstranjivalo se je raslinje koje je ometalo protok 
oborinskih voda uz nerazvrstane ceste,
- izvršen je popravak ceste na realaciji Oderjan-Mini Benz,
- kroz godinu, a prema potrebama radilo se je na uređenju okoliša Osnovne škole Kloštar 
Podravski gdje su održavane zelene površine,
-  u  poduzetničkoj  zoni  „ISTOK“ košenje  i  malčiranje  trave  bili  su  radovi  kojima  se 
održavalo parcele,
-izgrađen  je  dotrajali  most  u  ulici  Ulička  u  Kloštru  Podravskom,  radove  je  izvršilo 
KOMUNALNO KP d.o.o.,
- izvršena je obnova svih poljskih putova, šljunčanje i ravnanje te navoženje rezovine 
asfalta kako bi mještani neometano pristupili svojim poljoprivrednim površinama,
- u Oderjanu su napravljeni novi cijevni propusti većeg profila, izvedeni su na dva mjesta, 
a cilje je omogućiti bolju protočnost oborinskih voda uz cestu kroz Oderjan.

U  razdoblju  od  1.  srpnja  do  31.  prosinca  2016.  u  Proračunu  Općine  Kloštar 
Podravski izvorni prihodi su iznosili 1.888.022,34 kuna. 

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godini iz Proračuna Općine Kloštar 
Podravski  dodijeljena  su  sredstva  za  redovan rad  (dotacije)  udrugama,  te  su  izvršeni 
ostali izdaci:

- na naknade građanima i kućanstvima u novcu utrošeno je 232.590,00 kuna od 
čega  na  čipiranje  i  umjetno  osjemenjivanje  10.840,00  kuna,  na  subvenciju 
studentima 56.700,00 kuna, na srednjoškolce 20.200,00 kuna, na poklon pakete za 
starije  i  nemoćne  20.000,00 kuna,  na  poklon  pakete  za  Sv.  Nikolu  15.000,00 
kuna, na novorođenčad 7.000,00 kuna, a na ostale naknade utrošeno je 17.450,00 
kuna.

- za  religiju,  sport,  kulturu,  vatrogastvo  i  druge  tekuće  donacije  utrošeno  je 
201.700,00 kuna.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI

KLASA: 022-05/16-01/04
URBROJ: 2137/16-16-3
Kloštar Podravski, 1. ožujka 2016.
                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK:

       
              Siniša Pavlović
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