
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kloštar Podravski (“Službeni glasnik 

Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski na 

25. sjednici održanoj 5. rujna 2016. donijelo je 

 

O D L U K U 

o potvrđivanju obuhvata zahvata projekta „Priprema projektnog prijedloga 

investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na 

području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete“ za 

područje Općine Kloštar Podravski  

          I. 

Potvrđuje se obuhvat zahvata projekta „Priprema projektnog prijedloga investicijskog 

ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na području 

aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete“ za područje Kloštar 

Podravski koji se odnosi na: 

- izgradnju kanalizacijske mreže u Kloštar Podravski, Budančevici, Kozarevcu i 

Prugovacu, 

- izgradnju tlačnog cjevovodi ( transport u Podravske Sesvete ), 

- izgradnju objekata –kišnih preljeva i crpne stanice, 

- dogradnja UPOV Podravske Sesvete ( za otpadnu vodu sa područja Općine Kloštar 

Podravski) 

- izgradnju kanalizacijskih priključaka, 

- izgradnja vodoopskrbne mreže Kozarevac i Prugovac 

- Izgradnja vodospreme Čepelovac ( potrebna za cjelokupni vodoopskrbni sustav-dijeli 

se na sve općine) 

- izgradnju vodoopskrbnih priključaka. 

 

        II. 

Ukupna vrijednost investicije iz točke I. ove Odluke procijenjena je na iznos 

115.000.000,00 kuna od čega je  nacionalna komponenta 28% . Nacionalnu komponentu čine 

sredstva Hrvatskih voda i lokalna komponenta od 3,22 %. Lokalnu komponentu sufinancira 

Općina Kloštar Podravski uz pomoć Fonda regionalnog razvoja 2,52%, a ostatak od 0,6% 

sufinancira Općina Kloštar Podravski i Županija.  

Općina Kloštar Podravski ulazi u predmetnu investiciju s iznosima planiranim 

Projekcijama Proračuna Općine za 2018., a sredstva će se planirati i u proračunu Općine  u 

razdoblju do 2023. godine, dok će preostali iznos investicije biti osiguran kroz projekte 

Europske unije i Proračun Republike Hrvatske. 

     

        III. 

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Kloštar Podravski  za potpisivanje svih 

potrebnih akata za realizaciju investicije iz točke I. ove Odluke. 

 

        IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE 
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