Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne
novine br. 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04. i 110/04., 178/04. i 38/09. ) i članka 31. Statuta
Općine Čađavica ( Službeni glasnik broj 2/13. ), Općinsko vijeće Općine Čađavica na
9. sjednici održanoj 28. studenog 2014. godine, donosi
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Članak 1.
Ovim Programom planira se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Čađavica za razdoblje od 01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015.
godine, za:
- javne površine,
- groblja,
- javnu rasvjetu,
- opskrbu pitkom vodom,
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,
- prijevoz putnika,
- održavanje čistoće.
Članak 2.
Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata
i uređaja iz prethodnog članka, nabavu nedostajuće projektne dokumentacije, te iskaz
financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.
Članak 3.
Program izgradnje projekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran za razdoblje
od 01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine sadrži sljedeće programe i iznose:
I. GRADNJA JAVNIH POVRŠINA
Izgradnja nogostupa radi sigurnosti slobodnog prolaza pješaka.
1. Izgradnja nogostupa Čađavački Lug….. …………………………………650.000,00 kn
Ukupno:……………………………………………………………………..650.000,00 kn
Izvori financiranja: komunalni doprinos, sredstva općinskog proračuna i sredstva iz
drugih očekivanih izvora.

II. GRADNJA GROBLJA
1. Uređenje površina postojećih groblja i pristupnih puteva grobljima,
sredstva su cca 20.000,00 kn, izvor financiranja je općinski proračun..

potrebna

III. GRADNJA JAVNE RASVJETE
1. Izgradnja nedostajuće i poboljšanje postojeće javne rasvjete u svim naseljima
na području Općine Čađavica.
1. Rekonstrukcija javne rasvjete Šaševo………………………………….30.000,00 kn,
2.
3. Rekonstrukcija javne rasvjete Donje Bazje...………………………….30.000,00 kn,
Ukupno:……………………………………………………………… 60.000,00 kn
Izvori financiranja gradnje i rekonstrukcije javne rasvjete su komunalni doprinos i
sredstva iz drugih očekivanih izvora ( Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ).
IV. MJESNI DOMOVI I ZGRADA OPĆINE
Cilj i namjena je da se omogući adekvatan prostor mještanima radi poboljšanja društvenog i
kulturnog života stanovništva
1. Mjesni dom Noskovci………………………………………..100.000,00 kn
2. Mjesni dom Čađavički Lug……… …………………………. 70.000,00 kn
3. Mjesni dom Šaševo………………………………………….…5.000,00 kn
4. Mjesni dom Vraneševci…………………………………….. 400.000,00 kn
5. Zgrada općine-zamjena stolarije……………………………. 60.000,00 kn
Izvori financiranja komunalni doprinosi i naknade utvrđene posebnim Zakonom.

V. NERAZVRSTANE CESTE
Ovaj projekt obuhvaća izgradnju cesta, u svrhu komunalnog opremanja i povezivanja
naselja kvalitetnijom cestom-stvaranje boljih uvjeta života.
1. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Čađavica
Zvonimirovac-Suha Mlaka…………………………………..700.000,00 kn,
Uređenje Ulice Matije Gupca i Radničke……………………200.000,00 kn,
Ukupno:…………………………………………………………900.000,00 kn
Izvori financiranja Ministarstvo regionalnog razvoja, vlastiti prihodi općine Čađavica i
drugi izvori.

Članak 4.
Ovaj Program objavit će se u Službenom glasniku Općine Čađavica.
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