
 

            Na temelju članka 49. Statuta Općine Kloštar Podravski (“Službeni glasnik 

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

Podravski, 7. lipnja 2013. godine, podnosi 
 

IZVJEŠĆE  

o radu Općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski 

za razdoblje od 1. siječnja do 7. lipnja 2013. godine 

 

 

 U razdoblju od 1. siječnja do 7. lipnja 2013. godine izvršeni su sljedeći radovi i 

usluge: 

- Vodovod I. faza Prugovac – Kozarevac – Kloštar Podravski isplaćeno je 

350.000,00 kuna, 

- Sklopljen je Ugovor o izgradnji dijela kanalizacije naselja Kloštar Podravski i 

Budančevica u Općini Kloštar Podravski. Ugovor je sklopljen sa SEGRAD d.d. 

Đurđevac, vrijednost radova iznosi 39.737,50 kuna sa PDV-om, 

- Sklopljen je Ugovor o izgradnji fasade na Društvenom domu Budančevica u 

naselju Budančevica sa „ŠČAVNIČAR“ obrt za zidarske i fasaderske usluge, 

vrijednost radova iznosi 18.394,00 kuna, 

- Raskinut je ugovor sa LIC SAVJETOVANJE, obrt za poslovno savjetovanje i 

upravljanje iz Svetog Križa Začretja vezan za pružanje savjetodavnih usluga o 

svim mogućim izvorima sufinanciranja i financiranja sa regionalne i nacionalne i 

EU razine, 

- Programom društveno korisnih radova „Uređenje lokaliteta Kloštranski peski“ 

zaposleno je 3 osobe na javnim radovima. 

 

U razdoblju siječanj – 7. lipanj 2013. u Proračunu Općine Kloštar Podravski 

izvorni prihodi su iznosili 1.073.148,03 kuna.  

 U razdoblju siječanj - 7. lipanj u 2013. 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 (pomoć kućanstvima i obiteljima, 

sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, sufinanciranje studenata) 

utrošeno je 80.100,00 kuna 

 

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

221.572,38 kuna, 

 

- rashodi za zaposlene i matrijalni rashodi: 824.686,75 kuna (el. energija, tekuće i 

investicijsko održavanje objekata i javnih površina, komunalne usluge, 

deratizacija i drugo) 824.686,75 kuna, 

 

- financijski rashodi: 4.308,61 kuna, 

 

- subvencije i tekuće potpore: 38.367,00 kuna, 

 

- naknade građanima i kućanstvima: 80.100,00 kuna, 



 2 

 

- kapitalna ulaganja: 105.162,57 kuna. 

 

 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI 

 

KLAS: 022-05/13-01/07 

URBROJ: 2137/16-13-1 

Kloštar Podravski, 7. lipnja 2013. 
 

                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK: 

        

              Marijan Debeljak 


