REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:363-01/17-01/0101
URBROJ:2140/02-01-17-2
Đurmanec, 21. prosinca 2017.
Na temelju članka 30., stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 147/14 i 36/15) i
članka 15. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 8/13.
i 6/14), Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 4. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2017.
godine, d o n o s i
II. izmjenu Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području općine Đurmanec za 2017. godinu
Članak 1.
U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine
Đurmanec za 2017. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 2/17 i 14/17
), u članku 2., točka 1. „OPSKRBA PITKOM VODOM“, podtočka a) Izgradnja vodoopskrbne
mreže na području općine Đurmanec u iznosu od 100.000,00 kuna se briše.
U točki 2. podtočki a) Izrada potrebne projektne dokumentacije, ishođenje dozvola i
izvođenje radova na izgradnji nogostupa na području općine, iznos od 180.000,00 kuna mijenja
se na iznos od 155.000,00 kuna.
Podtočka c) Izrada projektne dokumentacije i pripremne radnje za izgradnju ceste
prema Mjesnom groblju u Đurmancu u iznosu od 50.000,00 kuna briše.
U točki 3. „GROBLJE“, podtočka a) Uređenje Mjesnog groblja u Đurmancu u iznosu
od 1.212.000,00 kuna , podtočka b) Izrada projektne dokumentacije za uređenje Mjesnog groblja
u iznosu od 40.000,00 kuna i podtočka d) Kupnja zemljišta za potrebe uređenja prilazne ceste
prema Mjesnom groblju u Đurmancu u iznosu od 200.000,00 kuna se brišu.
U podtočki c) Izgradnja okvira na Mjesnom groblju u Đurmancu iznos od 77.700,00
kuna se mijenja na iznos od 68.000,00 kuna.
U točki 4. „JAVNA RASVJETA“ sredstva predviđena u iznosu od 323.000,00 kuna,
mijenjaju se na iznos od 210.000,00 kuna.
U točki 6. „DJEČJI VRTIĆ“ u podtočki a) Izrada projektne dokumentacije za
izgradnju dječjeg vrtića sredstva predviđena u iznosu od 370.000,00 kuna, mijenjaju se na iznos
od 50.000,00 kuna.
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U podtočki b) Kupnja zemljišta za izgradnju dječjeg vrtića, sredstva predviđena u
iznosu od 145.000,00 kuna, mijenjaju se na iznos od 73.000,00 kuna.
Članak 2.
Ova II. Izmjena Programa će se objaviti u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije".
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