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 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 
broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 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 
31. Statuta Općine Hlebine (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 10/09. i 5/13.), 
Općinsko vijeće Općine Hlebine na 31. sjednici održanoj 28. studenoga 2016. donijelo je 
 

P  R  O  G  R  A  M 
 

gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture 
na području Općine Hlebine u 2017. godini 

 
A. OPĆI DIO 

I. 
 
 U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Hlebine u 2017. godini  (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se gradnja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Općine Hlebine (u daljnjem tekstu: Općina), opis poslova s 
procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te iskaz financijskih sredstava 
potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja. 

 
II. 

 
 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i predviđeni troškovi iz točke III. ovog 
Programa utvrđuju se za sljedeće djelatnosti komunalne infrastrukture:  

 
1. Javne površine. 

 
B. PROGRAMIRANI POSLOVI I PROCJENA TROŠKOVA 
 

III. 
 
 Programiranje poslova gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabava 
opreme i predviđeni troškovi, utvrđuju se zajednički za pripremu zemljišta za izgradnju komunalnih 
objekata i uređaja, kao rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, ishođenje građevinske dozvole, 
nadzor, nepredviđeni troškovi i drugo, i za nabavu kapitalnih sredstava (izgradnja) prema vrstama 
za pojedine objekte. 
 

 
1. Javne  površine  

 
1.1. Pješačke staze na području naselja Hlebine         500.000,00 kuna. 

 
Izvor financiranja:  Proračun Općine Hlebine    100.000,00 kuna 
Izvor financiranja:  Proračun Koprivničko-križevačke županije     200.000,00 kuna 
Izvor financiranja:  Državni proračun      200.000,00 kuna  

 

Ukupno:                                                 500.000,00  kuna. 
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C. ZAVRŠNA ODREDBA 

IV. 
 
 Ovaj Program objavit će se u “Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije”, a 
stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine. 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE HLEBINE 

 
KLASA: 363-01/16-01/08 
URBROJ: 2137/07-16-1 
Hlebine, 28. studenoga 2016. 

                                                  
             PREDSJEDNIK 

                            Marijan Hontić, v.r. 
 


