	Na temelju članka 67., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18. i 110/18. – Odluka Ustavnog suda RH i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Legrad ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 5/13, 2/18, 19/18. i 2/20), Općinsko vijeće Općine Legrad na 38. sjednici održanoj 14. prosinca 2020., donijelo je

P R O G R A M
građenja komunalne infrastrukture
na području Općine Legrad u 2021. godini


	A. OPĆI DIO
I.

	Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad ( u daljnjem tekstu: Općina) s naznakom njihova financiranja.	  
	Program sadrži:
	- opis poslova s procjenom troškova građenja pojedinih objekata i uređaja te nabava 
            opreme,
	- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora 
            financiranja po djelatnostima.

II.

	Program građenja komunalne infrastrukture te nabava opreme i predviđeni troškovi iz točke I. ovog Programa utvrđuju se za sljedeće djelatnosti komunalne infrastrukture:
	Javne zelene površine,
	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

Groblja 
Nerazvrstane ceste
 
	B. PROGRAMIRANI POSLOVI I PROCJENA TROŠKOVA

III.

	  Programiranje poslova građenja objekata i uređaja te nabava opreme i predviđeni troškovi utvrđuju se zajednički za pripremu zemljišta za izgradnju komunalnih objekata i uređaja, uklanjanje i izmještanje postojećih građevina i trajnih nasada, sanacije zemljišta (odvodnjavanje, izravnavanje, osiguravanje zemljišta i sl.), izrada projektne i druge dokumentacije, ishođenje akata potrebnih za građenje i uporabu građevina komunalne infrstrukture, građenje i provedba stručnog nadzora građenja komunalne infrastrukture, evidentiranje u katastru i zemljišnim knjigama. 

	I. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI 
             RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

1. JAVNE ZELENE POVRŠINE
Red. broj
OPIS
PLAN ZA 2021.
IZVOR FINANCIRANJA
1.
Izgradnja dječjih igrališta – nabava opreme u naseljima Legrad, Selnica Podravska, Mali Otok, Veliki Otok, Zablatje, Kutnjak, Antolovec
100.000,00
Proračun Općine
04 – prihod za posebne
           namjene  

UKUPNO: 
100.000,00 

2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET
MOTORNIM VOZILIMA
Red.broj
OPIS
PLAN ZA 2021.
IZVOR FINANCIRANJA 
1.
Postava nadstrešnica na autobusnim stajalištima u naseljima (Legrad, Veliki Otok)
100.000,00 
Proračun Općine
04 – prihod za posebne
         namjene  
2.
Izgradnja trim staze Mečkinja sa urbanom opremom, koševima i klupama 
750.000,00

Pomoći  
03 – kapitalna donacija 

UKUPNO: 
850.000,00 

3. GROBLJA
1.
Proširenje i uređenje groblja u naselju Selnica Podravska II.faza asfaltiranje parkirališta i izgradnja staza
250.000,00
Proračun Općine
04 – prihod za posebne
       namjene  
UKUPNO:
250.000,00 

	
	II. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE  
               REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

1. NERAZVRSTANE CESTE
Aktivnost 
OPIS
PLAN ZA 2021.
IZVOR FINANCIRANJA

Modernizacija (asfaltiranje) nerazvrstane ceste u
-naselje Zablatje od kbr.8 do kbr.13
-naselje Selnica Podravska od kbr.163 do 145 c
- naselje Legrad : 
ulica Bana Josipa Jelačića od kbr.162 do 172, kbr.215 do 204, kbr.88 do 72
ulica Petra Zrinskog od kbr.29 do kbr.31


400.000,00
Proračun Općine
04 – prihod za posebne
           namjene  
UKUPNO: 
400.000,00 


SVEUKUPNO: 

1.600.000,00 

	
IV.

	U postupku odabira izvođača radova građenja komunalne infrastrukture predviđenih programiranim poslovima i procjenom troškova primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi. 

	C. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

V.

	Općinsko vijeće Općine Legrad (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) prati ostvarivanje ovog Programa.
	Općinski načelnik Općine Legrad (u daljnjem tekstu: općinski načelnik) dužan je svake godine  izvjestiti Općinsko vijeće o izvršenju ovog Programa za prethodnu godinu, istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna Općine Legrad.
	Stručne poslove za općinskog načelnika iz stavka 2. ove točke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Legrad.





VI.

	Ovaj Program objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije", a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LEGRAD

KLASA: 363-01/20-01/03
URBROJ: 2137/10-20-9
Legrad, 14. prosinca 2020.       
                                                                                                        PREDSJEDNICA:
                                                                                                         Snježana Kuzmić 

