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Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», br. 26/03. 

– pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 
i 36/15) i članka 29. Statuta Općine Kotoriba («Službeni glasnik Međimurske županije», br. 2/18), Općinsko 
vijeće Općine Kotoriba na 10. sjednici održanoj dana 17. srpnja  2018. godine, donijelo je 

 
 

 

1. IZMJENE I DOPUNE 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Kotoriba za 2018 godinu 
 
 
 
 

I.  OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

 Ovim programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Kotoriba (u daljnjem tekstu: Općina) u 2018. godini za: 
 - javne površine,  

- nerazvrstane ceste, 
- pješačko – biciklističke staze   
- izgradnja kanalizacije                                                                                                                       

 - izgradnja komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni „Jug“ 
 - tržnice na malo, 
 - javna rasvjeta. 
 Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. 
ovog članka te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom financiranja po 
djelatnosti. 
 
 
I.  GRAĐENJE OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA 

 
Članak 2. 

 Opremanje dječjih igrališta u vrijednosti od 170.000,00 kuna. 
Potrebna financijska sredstva u cijelosti će se osigurati iz sredstava proračuna Općine. 
 
 

 
II.  GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA 

 
Članak 3. 

 Građenje-rekonstrukcija nerazvrstanih cesta (Duga ulica) u vrijednosti 3.900.000,00 kuna. 
 Potrebna financijska sredstva osigurat će u cijelosti iz sredstva EU - Program ruralnog razvoja 2014 
-2020 za RH (pod mjera 7.2.1. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta). 
 

Članak 4. 
 Sanacija Ulice Nikole Tesle u vrijednosti 600.000,00 kuna. 

Potrebna financijska sredstva u cijelosti će se osigurati iz sredstava proračuna Općine. 
 

Članak 5. 
 Sanacija Ulice Ruđera Boškovića u vrijednosti 500.000,00 kuna. 

Potrebna financijska sredstva u cijelosti će se osigurati iz sredstava proračuna Općine. 
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III. GRAĐENJE PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE 
 

Članak 6. 
          
      Izgradnja pješačko-biciklističke staze u ul. Nikole Zrinskog u vrijednosti od 200.000,00 kn. 
      Potrebna financijska sredstva za izgradnju osigurat će se iz sredstava proračuna Općine. 
 

                                                                  Članak 7. 
Izgradnja prelaze preko pruge u vrijednosti od 3.500.000,00 kuna.  
Potrebna financijska sredstava u cijelosti će se osigurati iz sredstava EU – Program ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2010. ( pod mjera 7.4.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili 
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne 
aktivnosti te povezanu infrastrukturu) 

 
 

 
IV.  GRAĐENJE OBJEKATA ZA ODVODNJU 
 

Članak 8. 
       Izgradnja preostalog dijela  kanalizacije  u iznosu 100.000,00 kuna. 
       Potrebna financijska sredstva osigurat će se u cijelosti iz naknade koja se plaća u cijeni vode. 
 
 

 
V.  GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODUZETNIČKOJ ZONI „JUG“ 

 
Članak 9. 

       Izgradnja komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni „Jug“. Vrijednost projekta je 12.000.000,00 kn, 
a potrebna financijska sredstva u cijelosti će se osigurati   iz sredstava Ministarstva gospodarstva, 
poduzetništva i obrta - Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona mjera KK.03.1.2.03.   
 

Članak 10. 
Izrada projektne dokumentacije za oborinsku odvodnju i prometnice poduzetničke zone „Jug“, 

zapadni dio. Potrebna financijska sredstva u cijelosti će se osigurati iz sredstava proračuna Općine. 
 
 
 
VI.  GRAĐENJE OBJEKATA TRŽNICE NA MALO 
 

Članak 11. 
Projektiranje i izgradnja tržnice i trga u vrijednosti  od 500.000,00 kuna. 

Potrebna financijska sredstva u cijelosti će se osigurati iz sredstava proračuna Općine. 
 
 
 

VII.  GRAĐENJE JAVNE RASVJETE 
 

Članak 12. 
Instaliranje javne rasvjete (uličnih kandelabera) u vrijednosti  od 50.000,00 kuna. 

Potrebna financijska sredstva u cijelosti će se osigurati iz sredstava proračuna Općine. 
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VI.  ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 13. 
           Danom stupanja na snagu ovog programa prestaje važiti Program gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kotoriba za 2018. godinu  („Službeni glasnik 
Međimurske županije“  broj 13/2017). 

 
 

Članak 14.  
Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od objave u «Službenom glasniku Međimurske 

županije». 
 
 KLASA: 361-01/18-01/08 
 URBROJ: 2109/9-18-1 
 Kotoriba,  17. srpnja 2018. 
 
 

OPĆINSKO  VIJEĆE  OPĆINE  KOTORIBA 
 
 
 
          PREDSJEDNIK 
                            Općinskog  vijeća 
 
                            Stanko Vugrinčić 


