
 
 
 

 
Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18,  

110/18 i 32/20)  i članka 31. Statuta Općine Ferdinandovac (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” 
broj 6/13, 1/18, 5/20. i 4/21), Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na 20. sjednici održanoj 20. prosinca 2022. 
donijelo je 

 
 

PROGRAM 
građenja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini 

 
 

Članak 1. 
       Ovim Programom  određuje se   komunalna  infrastruktura koja će se graditi  u Općini Ferdinandovac u 

2023.  godini. 
      Ovaj Program izrađen je i donosi se u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja 

zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih 
propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim 
izvorima prihoda financiranja njezina građenja. 

Ovim Programom određuju se građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja 
neuređenih dijelova građevinskog područja, građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim 
dijelovima građevinskog područja, građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog 
područja, postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije, 
građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati, druga pitanja određena Zakonom o komunalnom 
gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18,  110/18. i 32/20)  i posebnim zakonom. 
 

Članak 2. 
Procjena troškova građenja komunalne infrastrukture obavlja se prema načelu punog pokrića troškova 

građenja komunalne infrastrukture od projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i 
provedba vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture.   

Troškovi iz stavka 1. ovoga članka procjenjuju se na temelju troškova građenja usporedivih građevina 
komunalne infrastrukture u godini koja prethodi planskom razdoblju i zabilježenog indeksa povećanja odnosno 
smanjenja troškova građenja. 

 
Članak 3. 

 Ovim Programom planiraju se graditi građevine komunalne infrastrukture prema sljedećim vrstama s 
procijenjenim vrijednostima i izvorima financiranja: 
 
1. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI 
 
  1.1 NERAZVRSTANE CESTE 
 

R. 
br. 

Cesta koja će se rekonstruirati Procjena troškova investicije 
prema vrsti troška 

Izvori 
financiranja investicije s iznosima 

 

1. Uređenje križanja ulica Trg slobode i 
Petra Preradovića  
(način rekonstrukcije: izradom 
horizontalnog usporivača) 

Projektiranje         2.650,00 eura 
Radovi gradnje   39.021,30 eura 
Stručni nadzor         800,00 eura 
 
                ukupno 42.471,30 eura 
 

Opći prihodi i primici  42.471,30 eura 
  

                                                                                                                 
UKUPNO 

42.471,30 eura 42.471,30 eura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
1.2. JAVNE ZELENE POVRŠINE 
 
 

R. 
br. 

Uređenje okoliša 
                         

Procjena troškova investicije 
prema vrsti troška 

Izvori 
financiranja investicije s iznosima 

 
 

1. Uređenje parka na Trgu slobode u 
naselju Ferdinandovac 
(način rekonstrukcije: uređenjem 
okoliša parka, rekonstrukcijom 
paviljona, ugradnjom solarne 
rasvjete) 

projektiranje                   664,00 eura 
radovi                         38.372,84 eura 
stručni nadzor                 780,00 eura                            
 
                      ukupno 39.816,84 eura                              

Pomoći iz državnog proračuna 
 i  EU fondova               26.544,56 eura 
 
Komunalna naknada   13.000,00 eura 
 
Opći prihodi i primici        272,28 eura 

                                                                                                                                
UKUPNO 

39.816,84 eura                              39.816,84 eura                              

 
 
 
2. GRAĐEVINE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 
 
  2.1. JAVNE ZELENE POVRŠINE  
 

R. 
br. 

Športski i rekreacijski prostori 
  

Procjena troškova investicije 
prema vrsti troška 

Izvori 
financiranja investicije s iznosima 

 
 

1. Gradnja i opremanje vanjskog 
vježbališta u Ferdinandovcu  

gradnja i  
opremanje                29.976,25 eura 
stručni nadzor                 500,00 eura                   
promidžba i vidljivost      50,00 eura 
 
                      ukupno 30.526,25 eura 
 

Pomoći iz državnog proračuna 
i EU fondova                18.581,19 eura 
 
opći prihodi i 
primici Proračuna        11.945,06 eura 

2. Izgradnja pomoćnog nogometnog 
igrališta na Trgu slobode u naselju 
Ferdinandovac 

Projektiranje                   664,00 eura 
gradnja i  
opremanje                 64.397,40 eura           
stručni nadzor             1.300,00 eura 
 
                     ukupno  66.361,40 eura                 
 

Pomoći iz državnog proračuna     
i EU fondova                 66.361,40 eura                 

                                                                                                                                
UKUPNO 

96.887,65 eura 96.887,65 eura 

 
  
 
2.2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA 
 

R. 
br. 

Uređenje groblja unutar  
ograđenog prostora 
 

Procjena troškova investicije 
prema vrsti troška 

Izvori 
financiranja investicije s iznosima 

1. Izgradnja pješačke staze na Trgu 
slobode (u dužini 600 metara) 

Projektiranje         2.650,00 eura 
Radovi gradnje   39.021,30 eura 
Stručni nadzor         800,00 eura 
 
                ukupno 42.471,30 eura 

Pomoći iz državnog proračuna 
i EU fondova                 39.816,84 eura 
 
Komunalna naknada     1.599,51 eura 
 
opći prihodi i  
primici Proračuna          1.054,95 eura 
 

UKUPNO 42.471,30 eura 42.471,30 eura 

  



 

 
 
 
 

 Članak 4. 
Potrebna sredstva za realizaciju ovog Programa ukupno iznose 221.647,09 eura, a izvori financiranja su 

sljedeći: 
 

R. br. Izvori financiranja Iznos  

1. Prihodi za posebne namjene - komunalna naknada 14.599,51 eura 

2. Pomoći iz Državnog proračuna i EU fondova 151.303,99 eura 

3. Opći prihodi i primici Proračuna 55.743,59 eura 

SVEUKUPNO 221.647,09 eura 

 
 
 

 Članak 5. 
 Općinski načelnik Općine Ferdinandovac podnosi izvješće o izvršenju ovog Programa Općinskom vijeću 
Općine Ferdinandovac istodobno s izvješćem o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2023. godinu. 
 
      Članak 6. 

Ovaj Program objavit će se  u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“,  a stupa na snagu 
1. siječnja 2023. godine. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FERDINANDOVAC 
 
KLASA: 363-01/22-01/2 
URBROJ: 2137-15-22-2 
Ferdinandovac, 20. prosinca 2022. 
                                                                                                             

                                                                                                                                                                      PREDSJEDNIK: 
               Branko Patačko 

 
 



 

 


