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za porodni dopust i naknade zbog nezaposlenosti.
Pod ukupnim dohotkom članova kućanstva, u
smislu ove Odluke, podrazumijeva se dohodak iz
stavka 1., 2. i 3. ovoga članka umanjen za iznos
poreza i prireza.
Članak 5.
Postupak za ostvarivanje prava na pomoć
pokreće se na zahtjev studenta ili jednog od
roditelja.
Uz zahtjev se obvezno prilaže sljedeća
dokumentacija:
- preslik osobne iskaznice (za punoljetne članove
kućanstva),
- uvjerenje o upisu na fakultet u Republici
Hrvatskoj za akademsku godinu 2012/2013,
- potvrdu o visini dohotka ostvarenog u 2012.
godini (za punoljetne članove kućanstva),
- izjavu o zajedničkom kućanstvu,
- broj žiro računa ili tekućeg računa studenta ili
jednog od roditelja na koji će se izvršiti isplata
pomoći.
Zahtjev iz prethodnog stavka podnosi se od
1.3.2013. do 30.9.2013. godine u pisanom obliku
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Donji
Andrijevci koji donosi rješenje o pravu na pomoć.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
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17.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«
broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i
79/09) i članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci
(»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«
10/09 i 2/11), Općinsko vijeće općine Donji
Andrijevci, na 30. sjednici održanoj 20.12.2012.
godine, donijelo je
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2013. godinu
Članak 1.
Ovim Programom određuje se gradnja objekata
i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka
opreme (u daljnjem tekstu Program) na području
općine Donji Andrijevci za 2013. godinu za javne
površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu,
opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje
otpadnih voda i odlaganje komunalnog otpada.
Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom
troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja
komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih
sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s
naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
Građenje javnih površina financirat će se iz
sredstava Proračuna općine Donji Andrijevci u
ukupnom iznosu od 165.000,00 kuna za sljedeće
namjene:
- izgradnja nogostupa (staza) u naseljima na
području općine – 165.000,00 kn
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Članak 3.

Članak 7.

Rekonstrukcija (sanacija) nerazvrstanih cesta
financirat će se iz Proračuna općine Donji
Andrijevci
i Proračuna Brodsko-posavske
županije u ukupnom iznosu od 350.000,00 kuna za
sljedeće namjene:

Proširenje vodovodne i kanalizacijske mreže
financirat će se iz sredstava Proračuna općine
Donji Andrijevci u ukupnom iznosu od 30.000,00
kuna za sljedeće namjene:
proširenje kanalizacijske i vodovodne
mreže u Donjim Andrijevcima – 30.000,00 kn

- rekonstrukcija (sanacija) nerazvrstanih cesta na
području općine – 350.000,00 kn
Članak 4.
Građenje ceste i vodoopskrbnog cjevovoda (II
etapa) u Gospodarskoj zoni Donji Andrijevci
financirat će se iz Proračuna općine Donji
Andrijevci i Proračuna Brodsko-posavske županije
u ukupnom iznosu od 350.000,00 kuna za sljedeće
namjene:
- građenje ceste i vodoopskrbnog cjevovoda (IIetapa) u Gospodarskoj zoni – 350.000,00
Članak 5.

Članak 8.
Građenje objekata i uređaja za odlaganje
komunalnog otpada financirat će se iz sredstava
Općinskog proračuna ukupnom iznosu od
20.000,00 kuna za sljedeće namjene:
- sanacija divljih odlagališta otpada - 20.000,00
kn
Članak 9.
Građenje i uređenje groblja financirat će se iz
sredstava komunalnog doprinosa i ostalih
sredstava Proračuna općine Donji Andrijevci u
ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna za sljedeće
namjene:

Građenje objekata i uređaja javne rasvjete
financirat će se iz sredstava Proračuna općine
Donji Andrijevci u ukupnom iznosu od 30.000,00
kuna za sljedeće namjene:

- izgradnja ograda, staza i dr. u grobljima na
području općine 50.000,00 kn

- izgradnja i proširenje javne rasvjete na području
općine – 30.000,00 kn

Članak 10.

Članak 6.
Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom
vodom financirat će se iz sredstava Proračuna
Hrvatskih voda u ukupnom iznosu od 800.000,00
kuna za sljedeće namjene:
- rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne
distributivne mreže u naseljima: Donji Andrijevci,
Staro Topolje, Novo Topolje i Sredanci –
800.000,00 kn

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog
Programa utvrđuju se u iznosu od 1.795.000,00
kuna.
Članak 11.
Ovaj Program stupa na snagu danom
objavljivanja u »Službenom vjesniku Brodsko –
posavske županije».
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ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA
POTREBNIH ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Redni
broj
1.

OPIS POSLOVA

Građenje javnih površina (nogostupi) - članak 2.

2.

Sanacija nerazvrstanih cesta – članak 3.

3.

Cesta i vodoopskrbni cjevovod
(II ETAPA)
Gospodarskoj zoni „Donji Andrijevci IV“ – članak 4.
Izgradanja i proširenje javne rasvjete – članak 5.

4.
5.
6.
7.
8.

u

Rekonstrukcija i i zgradnja vodoopskrbne mreže u
naseljima Donji Andrijevci, Staro Topolje, Novo Topolje
i Sredanci – članak 6.
Proširenje vodovodne i kanalizacijske mreže – članak 7.
Sanacija divljih odlagališta otpada – članak 8.
Izgradnja ograda, staza i dr. u
grobljima na području
općine– članak 9.

IZVOR
FINANCIRANJA
Općinski proračun

IZNOS
(u kn)
165.000,00

Općinski proračun
Županijski proračun
Općinski proračun
Županijski proračun
Općinski proračun

180.000,00
170.000,00
250.000,00
100.000,00
250.000,00

Hrvatske vode

800.000,00

Općinski proračun
Općinski proračun
Općinski proračun
UKUPNO:

30.000,00
20.000,00
50.000,00
1.795.000,00

