
                     

                
  R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA ĐURMANEC 

                 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:363-01/19-01/0036 

URBROJ:2140/02-01-19-2 

Đurmanec, 18. srpnja 2019. 

 

 Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 

68/18) i članka 15. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" 

broj 8/13, 6/14 i 7/18), Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 16. sjednici održanoj dana 18. 

srpnja 2019. godine,  d o n o s i 

 

I. izmjenu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

na području općine Đurmanec za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

 

 U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine 

Đurmanec za 2019. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 4/19), u članku 

3, točki 1. OPSKRBA PITKOM VODOM, dodaje se podtočka b) naziva: „Izgradnja 

vodoopskrbne mreže na području općine Đurmanec“, za koju se planiraju sredstva u iznosu od 

200.000,00 kuna. 

        U točki 2. JAVNE POVRŠINE (nogostupi, ceste), podtočki a) Izrada potrebne 

projektne dokumentacije, ishođenje dozvola i izvođenje radova na izgradnji nogostupa na 

području općine, sredstva za tu namjenu planirana u iznosu od 270.000,00 kuna, mijenjaju se na 

iznos od 320.000,00 kuna. 

 U podtočki b) Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC2 Gornja Podbrezovica-

Sambolički-Lepaji, planirani iznos od 3.282.000,00 kuna mijenja se na iznos od 3.582.000,00 

kuna. 

 U podtočki e) Nabava i postava zaštitne ograde uz koridor vodotoka i nerazvrstane 

ceste u naselju Hromec predviđeni iznos od 130.000,00 kuna mijenja se na iznos od 200.000,00 

kuna. 

  U točki 3. GROBLJE dodaje se podtočka c) naziva: „Izgradnja nadgrobnih okvira i 

uređenje ceste“, za koju se planiraju sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna. 

 

 U točki 5. DJEČJI VRTIĆ, u podtočki b) Izgradnja dječjeg vrtića, predviđeni iznos od                     

8.800.000,00 kuna mijenja se na iznos od 12.440.000,00 kuna. 

       

Članak 2. 

 

 Ova I. Izmjena Programa će se objaviti u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske 

županije". 

 

                                                                 POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                  OPĆINE ĐURMANEC 

                                                                                          Marko Rodić 
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