
                                  
   R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

                OPĆINA JESENJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/20-01/13 

URBROJ: 2140/05-20-1 

Gornje Jesenje, 1. srpnja 2020. godine 

 

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 68/18),  

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jesenje za 

2020. godinu (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br.60/19) i članka 15. Statuta 

Općine Jesenje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br.15/09, 11/13 i 11/18), 

Općinsko vijeće na svojoj 18. sjednici održanoj dana 1. srpnja 2020. godine donosi:  

 

Odluku o sufinanciranje asfaltiranja neuređenih prilaznih cesta. 

 

Članak I. 

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i kriteriji pod kojima će Općina Jesenje iz planiranih 

sredstava Proračuna za 2020. godinu sudjelovati u sufinanciranju izgradnje i asfaltiranja 

nerazvrstanih cesta na području Općine Jesenje u 2020. godini. 

 

Članak II. 

Radovi na uređenju, asfaltiranju prilaznih cesta (prema stambenim, gospodarskim, 

poljoprivrednim objektima-klijetima) biti će sufinancirani na dionicima koje se nalaze na 

području općine Jesenje, spojene su na državnu, županijsku ili nerazvrstanu cestu i do 

trenutka  prijave nisu asfaltirane.  

 

Članak III. 

 Prioritet  uređenja cesta imati će  dionice gdje su uređeni imovinsko-pravni odnosi (koje su  

 proglašene javnim dobrom ili korisnici imaju pisanu suglasnost vlasnika parcela u koje se            

 eventualno zadire radi proširenja ceste), te one kojima se  koristi veći broj korisnika. 

 

Članak IV. 

 U obzir se neće uzimati dijelovi dvorišta ili zemljišta od ulaza na parcelu do objekta 

(stambenog, gospodarskog, poljoprivrednog-klijeti). 

 

                                                                     Članak V. 

Nakon zaprimanja zahtjeva Komisija za ceste će pregledati iste te Općinskom vijeću 

predložiti Program asfaltiranja prilaznih cesta- putova. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Jesenje provesti će postupak nabave bagatelne vrijednosti ili 

postupak javne nabave, ovisno o vrijednosti planiranih radova, te potpisivanja Ugovora o 

sufinanciranju s građanima – obveznicima sufinanciranja. 

 

 

 



Članak VI. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave i objavit će se u “Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije”. 

                                              

 

 

                                                                               Predsjednik Općinskog vijeća  

                                                 Mirko Ranogajec 


