
            
 
  Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 
68/18/ i 110/18) i članka 31. Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske 
županije« broj 18/13 i 6/18), Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec na 25. sjednici održanoj 
27.12.2019.  godine, donosi 
 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec   

za 2019. godinu 
 
 

Ovim Izmjenama i dopunama Programa gradnje komunalne infrastrukture na području 
Općine Veliki Bukovec za 2019. godinu mijenja se Program održavanja gradnje komunalne 
infrastrukture za 2019. godinu (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 94/18) na 
način da glasi: 
 
I OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 
Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture  na 
području Općine Veliki Bukovec u iznosu od 635.505,00 kuna za razdoblje kalendarske 
godine 2019. godine  
 
 

– nerazvrstane ceste 
– uređenje groblja u vlasništvu Općine Veliki Bukovec 

 
 
II NERAZVRSTANE CESTE 

 
1. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 036, Kolarova ulica u Velikom Bukovcu duljine 
600 m. 
Cilj i namjena ovog projekta je poboljšanje nerazvrstanih cesta te povezana infrastruktura. 
Izvori financiranja: 
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava: 385.536,00 
Proračun Općine: 5.369,00 
 
2. Rekonstrukcija mosta preko rijeke Plitvice u Dubovici 
Cilj i namjena ovog projekta je izgradnja novog mosta radi sigurnijeg kretanja te sigurnijeg 
prometovanja za vozila. 
Izvori financiranja:  
Proračun Općine: 67.625,00 
 
3. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta – rotor na raskrižju Dravske i Kolarove ulice u V. 
Bukovcu 
Cilj i namjena ovog projekta je sanacija opasnih mjesta te bolja cestovna infrastruktura. 
Izvori financiranja: 
Proračun Općine: 58.875,00 
 



 

III GROBLJE 

 
Cilj i namjena ovog projekta je uređenje groblja u vlasništvu Općine Veliki Bukovec a 
odnosi se na : 
 

1. Oprema – opremanje mrtvačnice na mjesnom groblju 
 
Izvori financiranja 
Općinski proračun:                                                                              118.100,00 
 
 

Članak 2 
 
Ove Izmjene i dopune  Programa za 2019. godinu objavit će se u “Službenom vjesniku 
Varaždinske županije”. 
 
KLASA: 400-08/18-01/5 
URBROJ: 2186/028-01-19-2 
U Velikom Bukovcu 27.12.2019. 
 
 
 
        Predsjednica Općinskog vijeća 
              Općine Veliki Bukovec 
             Jasenka Zdelar, dipl. iur., v.r. 


