
 

                             
  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:363-01/16-01/105 

URBROJ:2140/02-01-16-2 

Đurmanec, 16. prosinca 2016. 

 

  

 Na temelju članka 30., stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03-

pročišćeni 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 19. sjednici održanoj 16. prosinca 2016. godine,     

d o n o s i 

 

P R O G R A M 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Đurmanec za 2017. godinu 

 
Članak 1. 

 

 Ovim Programom se planira i određuje izgradnja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području općine Đurmanec za 2017. godinu za: 

- javne površine 

- groblje 

- javna rasvjeta 

- sportski objekti 

- dječji vrtić. 

 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sadrži opis poslova s 

procjenom troškova za investicije koje se odnose na projektiranje i izgradnju, kao i za nabavu 

opreme za objekte i uređaje komunalne infrastrukture sa iskazom financijskih sredstava potrebnih 

za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima. 

  

Članak 2. 

 

1. JAVNE POVRŠINE (nogostupi, ceste) 

 

 a) Izrada potrebne projektne dokumentacije, ishođenje dozvola i izvođenje radova na 

izgradnji nogostupa na području općine; 

 - sredstva za tu namjenu predviđena su u iznosu od 180.000,00 kuna. 

 

 b) Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta; 

  

 - predviđeni iznos, paušalno                        40.000,00 kuna. 
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 c) Izrada projektne dokumentacije i pripremne radnje za izgradnju ceste prema 

Mjesnom groblju u Đurmancu; 

 

 - predviđeni iznos, paušalno                        50.000,00 kuna. 

 

 Potrebna financijska sredstva osigurati će se iz Proračuna Općine Đurmanec i iz 

drugih izvora financiranja. 

 

 

2. GROBLJE 

 

a) Uređenje Mjesnog groblja u Đurmancu 

-    sredstva za tu namjenu predviđena su u iznosu od 1.212.000,00 kuna. 

 

b) Izrada projektne dokumentacije za uređenje Mjesnog groblja;  

- sredstva za tu namjenu predviđena su u iznosu od 40.000,00 kuna. 

 

c) Izgradnja okvira na Mjesnom groblju u Đurmancu;  

- sredstva za tu namjenu predviđena su u iznosu od 77.700,00 kuna. 

 

d) Kupnja zemljišta za potrebe uređenja prilazne ceste prema Mjesnom groblju u 

Đurmancu;  

- sredstva za tu namjenu predviđena su u iznosu od 200.000,00 kuna. 

 

 Potrebna financijska sredstva osigurati će se iz fondova EU i Proračuna Općine 

Đurmanec. 

 

3. JAVNA RASVJETA 

 

 Izgradnja javne rasvjete po naseljima na području općine Đurmanec, (Prigorje, 

Goričanovec, Gornji Macelj), zamjena postojećih svjetiljki novim, energetski učinkovitijim, 

(LED svjetiljkama), (Đurmanec) i izrada potrebne projektne dokumentacije, proširenje 

niskonaponske mreže; 

 

 - sredstva za tu namjenu predviđena su u iznosu od 223.000,00 kuna. 

 

 Potrebna sredstva će se osigurati iz Proračuna Općine Đurmanec te eventualno 

dijelom sufinanciranjem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

 

4. SPORTSKI OBJEKTI 

 

 Izgradnja školske sportske dvorane u Đurmancu; 

  

- predviđeni iznos, paušalno                        7.300.000,00 kuna 

 

 Potrebna sredstva će se u cijelosti osigurati u Proračunu Krapinsko-zagorske županije 

sukladno Sporazumu, koja će izvršiti prijenos istih u Proračun Općine Đurmanec. 
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5. DJEČJI VRTIĆ 

 

 a) Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića; 

  

- predviđeni iznos, paušalno                        370.000,00 kuna 

  

 b) Kupnja zemljišta za izgradnju dječjeg vrtića; 

  

- predviđeni iznos, paušalno                          145.000,00 kuna 

 

 Potrebna sredstva će se većim dijelom osigurati iz Proračuna Općine Đurmanec. 

 

Članak 3. 

 

 Ovaj Program će se objaviti u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije". 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                           OPĆINE ĐURMANEC 

                                                                                                                Ivica Pelin                      

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


