REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASINJA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/14-02/27
URBROJ:2133/19-02/14-1
Lasinja, 15.prosinca 2014.
Na temelju članka 30.stavka 4.Zakona o komunalnom gospodarstvu
(Narodne novine br.26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/11, 94/13, 153/13) te članka 18.Statuta Općine Lasinja (Glasnik
Karlovačke županije br.06/13 i Glasnik Općine Lasinja br.01/13), Općinsko
vijeće Općine Lasinja na 11.redovnoj sjednici održanoj dana 15.12.2014.
godine, donijelo je
PROGRAM
izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području općine Lasinja za 2015.godinu
1.)

OPĆE ODREDBE

I.

Ovim se Programom planiraju radovi te financijska sredstva za
izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine
Lasinja za 2015.godinu i to kako slijedi:
a) Modernizacija nerazvrstanih makadamskih cesta
b) Uređenje mjesnih groblja
c) Izgradnja uređaja i objekata za opskrbu pitkom vodom
d) Izgradnja autobusnih stajališta i ugibališta
e) Izgradnja sustava kanalizacije u naselju Lasinja
f) Izgradnja nogostupa
g) Uređenje i opremanje reciklažnog dvorišta
2.) RADOVI I PLANIRANA SREDSTVA
a) Modernizacija nerazvrstanih makadamskih cesta
Radovi na modernizaciji nerazvrstanih makadamskih cesta na području
Općine Lasinja uključuju radove asfaltiranja, izradu bankina i ostale radove.
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Financijska sredstva za realizaciju ovog projekta osigurat će se iz
Proračuna Općine Lasinja za 2015.g., u iznosu od 1.000.000,00 kn.
Izvori financiranja:
- prihodi od šumskog doprinosa
- kapitalna pomoć iz Državnog proračuna i sredstva Europskih fondova
predfinanciranje
- sredstva od zaduživanja
Dinamika izvođenja radova ovisit će o raspoloživim sredstvima i
prioritetima.
Prioritete na modernizaciji nerazvrstanih cesta utvrdit će Općinski
načelnik svojom posebnom odlukom.
b) Uređenje mjesnih groblja
Projektom uređenja mjesnih groblja na području općine Lasinja
predviđeno je izvođenje slijedećih radova:
-

izrada grobnih mjesta na novom polju na mjesnom groblju Lasinja
uređenje odvodnog kanala uz mjesno groblje u Lasinji
izgradnja zajedničke grobnice na mjesnom groblju Lasinja
izgradnja ograde na mjesnom groblju Desni Štefanki
izgradnja pješačke staze na mjesnom groblju Banski Kovačevac u dužini od
120 metara
Financijska sredstva za izvođenje radova na uređenju mjesnih groblja
osigurat će se iz Proračuna Općine Lasinja za 2015.godinu.
Za realizaciju projekta uređenja mjesnih groblja planirano je u
Proračunu Općine Lasinja 30.000,00 kn.
Izvori financiranja:
- prihodi od godišnje grobne naknade
- prihode od naknade za dodjelu grobnih mjesta
c) Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom
Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za opskrbu
pitkom vodom na području Općine Lasinja uključuje radove na modernizaciji i
proširenju vodoopskrbne mreže na području Općine Lasinja.
U sklopu istih radova pristupit će se izgradnji sekundarnih vodovoda te
radovima na rekonstrukciji i zamjeni dotrajalih hidranata te drugih uređaja
na vodoopskrbnoj mreži.
Za realizaciju ovog projekta predviđena se novčana sredstva u
Proračunu Općine Lasinja u iznosu od 120.000,00 kn, a novčana sredstva
će se za iste namjene dodijeliti kao kapitalna potpora isporučitelju vodnih
usluga, tvrtki VODOVOD LASINJA d.o.o. iz Lasinje, Trg hrvatskih branitelja 1.
Izvori financiranja:
- prihod od koncesija
- prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
d) Izgradnja autobusnih stajališta i ugibališta te postavljanje
nadstrešnica
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U sklopu projekta izgradnje autobusnih stajališta, ugibališta te
postavljanje nadstrešnica na nerazvrstanim i županijskim, odnosno lokalnim
cestama, pristupit će se izgradnji dva ugibališta i postavljanje dvije
nadstrešnice i to po jedno u naselju Desno Sredičko i jedno u naselju Desni
Štefanki.
Lokacije za autobusna stajališta i ugibališta utvrditi će Općina Lasinja,
uz prethodnu suglasnost Policijske uprave Karlovačke te u dogovoru sa
Županijskom upravom za ceste Karlovac.
Za realizaciju ovog projekta predviđena su novčana sredstva u
Proračunu Općine Lasinja u iznosu od 15.000,00 kn, a ista će se udružiti sa
Županijskom upravom za ceste iz Karlovca u svrhu sufinanciranja istog
projekta.
Izvori financiranja:
- opći prihodi i primici Proračuna Općine Lasinja
- prihodi od koncesije
- sredstva Karlovačke županije
e) Izgradnja sustava kanalizacije u naselju Lasinja
Projekt izgradnje kanalizacijskog sustava u naselju Lasinja uključuje
radove na izgradnju dovodno-odvodnog cjevovoda te uređaja za
pročišćavanje.
Za realizaciju ovog projekta predviđena su novčana sredstva u
Proračunu Općine Lasinja u iznosu od 500.000,00 kn.
Izvori financiranja:
- opći prihodi i primici Proračuna Općine Lasinja
- prihodi od koncesije
- prihodi od komunalnog doprinosa
- kapitalna pomoć iz Državnog proračuna i sredstva EU fondova
predfinanciranje
- sredstva od zaduživanja
f)

Izgradnja nogostupa

Projektom izgradnje nogostupa, predviđa se nastavak izgradnje
nogostupa u naselju Lasinja i to u ulici Sv.Florijana u ukupnoj dužini od
825,80 metara.
Za realizaciju ovog projekta planirana su novčana sredstva u
Proračunu Općine Lasinja u iznosu od 100.000,00 kn.
Izvori financiranja:
- opći prihodi i primici Proračuna Općine Lasinja
- sredstva Karlovačke županije
- kapitalna pomoć iz Državnog proračuna i sredstva Europskih fondova
predfinanciranje
g) Uređenje i opremanje reciklažnog dvorišta
Za realizaciju ovog projekta planirana su novčana sredstva u
Proračunu Općine Lasinja za 2015.g. u ukupnom iznosu od 300.000,00 kn.
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Izvori financiranja:
- sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
- opći prihodi i primici Proračuna Općine Lasinja
- prihodi od komunalnog doprinosa
3.) ZAVRŠNE ODREDBE
II.
Prioritete pri izvođenju radova utvrđenih ovim Programom određivat će
Općinski načelnik svojom posebnom odlukom.

III.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku
Općine Lasinja, a primjenjivat će se od 01.01.2015.godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jušinski
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