Na temelju članka 31. Statuta Općine Topusko („ Službeni vjesnik“ br. 34/09, 10/13, 48/13pročišćeni tekst i 16/14 ), Općinsko vijeće Općine Topusko na 19. redovitoj sjednici održanoj dana 24.
studenoga 2016. godine donijelo je
O D L U K U
o Programu kapitalnih ulaganja u 2017. godini
Općine Topusko
I
Ovim Programom definiraju se potrebe za kapitalnim ulaganjima na području Općine Topusko u 2017.
godini.
Pod kapitalnim ulaganjima smatra se:
izrada tehničko - projektnih dokumenata (idejnih, izvedbenih projekata),
financiranje pripremnih radnji za pribavljanje lokacijskih, građevinskih dozvola za namjeravana
kapitalna ulaganja, zatim, rješavanje imovinsko pravnih pitanja - otkup zemljišta i drugo,
(su)financiranje radova izgradnje i rekonstrukcije kapitalnih objekata, sukladno ovom Programu,
(su)financiranje nabavke opreme.
II
Općinski načelnik je ovlašteno tijelo, da u okviru ovog Programa i osiguranih izvora financiranja iz
Proračuna za 2017. godinu ili drugih izvora, donosi odluke vezano za konkretnu realizaciju kapitalnih ulaganja,
uz obvezu izvješćivanja Općinskog vijeća o tijeku i dinamici realizacije pojedinih kapitalnih ulaganja.
III
Za 2017. godinu utvrđuju se kapitalna ulaganja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

izgradnja mosta Hrvatsko selo – Mala Vranovina, ………………… kuna,
dom ZAVNOH-a ………….. kuna,
modernizacija nerazvrstanih cesta, ……………. kuna,
Izgradnja vodovoda Katinovac–Crni potok, ………………. kuna,
izgradnja pumpne stanice Gređani, ……………… kuna,
toplifikacija naselja Topusko, ……………. kuna.
proširenje vodovodne mreže Malička-izrada projekta ………………. kuna,
Zamjena postojećih svjetiljki LED svjetiljkama …………. kuna,
plan gospodarenja otpadom, ………………. kuna,
zgrada žandarmerije, ………….. kuna,
izgradnja dječjeg vrtića, ……………… kuna,
uređenje podruma grofa Draškovića, ………………… kuna.
IV

Ukupna kapitalna ulaganja iz točke III ove odluke iznose ………………. kuna.
Raspodjela sredstava, i njihovih izvora za svaki objekt iz točke III, prikazana je u tablici koja čini
sastavni dio ovog Programa, istom se utvrđuju objekti i izvori sredstva za gradnju objekata u 2018 i 2019.
godini.
V
Općinski načelnik ovlašten je i odgovoran za realizaciju ove odluke te redovito izvješćivanje
Općinskog vijeća o problemima i dinamici realizacije.
VI
Ovaj Program objavit će se u «Službenom vjesniku» Općine Topusko, a stupa na snagu 1.1. 2017.
godine.
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