Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine»
broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) .) i članka 30. Statuta Općine
Čeminac («Službeni glasnik Općine Čeminac» broj 1/18), Općinski vijeće Općine Čeminac, na
svojoj 9. sjednici održanoj dana dana 10. ožujka 2018. godine, donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Čeminac za 2018. godinu
1. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom planiraju se radovi i usluge na održavanju komunalne infrastrukture na
području Općine Čeminac za 2018. godinu, koji su propisani člankom 22. stavkom 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu, a koji će se financirati iz sredstava komunalne naknade te iz drugih
izvora prihoda kako slijedi:
a) održavanje javnih površina
b) održavanje nerazvrstanih cesta
c) održavanje mjesnih groblja
d) održavanje javne rasvjete
Članak 2.
Programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuje se slijedeće:
- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, i
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora
financiranja.

2. RADOVI I POTREBITA SREDSTVA
Članak 3.
a) Održavanje javnih površina

Održavanje čistoće u djelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina obuhvaća:
1. Čišćenje, odvoz i zbrinjavanje otpada sa javnih površina u središtima svih naselja, autobusnim
stajalištima, pješačkim stazama, dječjim i sportskim igralištima, Spomen obilježjima, javnim te
većim javnim površinama koje se nalaze u sustavu održavanja.
2. Održavanje javnih zelenih površina koje su u sustavu održavanja
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3. Saniranje deponije
4. Čišćenje snijega i leda
vršit će se po potrebi.
Sredstva za izvođenje radova na održavanju javnih površina osigurat će se iz općih prihoda i primitaka
Proračuna Općine Čeminac u ukupnom iznosu od 617.440,00 kuna.

b) Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća:
1. Redovno održavanje
2. Dobava i postava (zamjena) prometnih znakova: redovni pregledi prometnih znakova te
zamjena prema potrebi.
3. Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta prema potrebama i na osnovi Operativnog programa
održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu.
Sredstva za izvođenje radova na održavanju nerazvrstanih cesta osigurat će se iz općih prihoda i primitaka
Proračuna Općine Čeminac u ukupnom iznosu od 250.000,00 kuna.
c) Održavanje mjesnih groblja

Održavanje groblja obuhvaća redovno održavanje mjesnih groblja na području Općine
Čeminac:
1. košenje trave
2. održavanje objekata mrtvačnica, centralnih križeva
3. usluga održavanja groblja
Sredstva za izvođenje radova na održavanju mjesnih groblja osigurat će se iz općih prihoda i primitaka
Proračuna Općine Čeminac u ukupnom iznosu od 203.329,40 kuna.
d) Održavanje javne rasvjete

Javna rasvjeta obuhvaća:
1. Trošak električne energije za javnu rasvjetu
2. Održavanje javne rasvjete
3. Postavljanje dekorativne rasvjete za Božićne i Novogodišnje praznike
Sredstva za izvođenje radova na održavanju javne rasvjete osigurat će se iz općih prihoda i primitaka
Proračuna Općine Čeminac u ukupnom iznosu od 239.093,53 kuna.
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3. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA
Članak 4.
Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini
osiguravaju se iz slijedećih izvora:
1.
2.
3.
4.

Komunalna naknada
Godišnja grobna naknada
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Ostale pomoći

4. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 5.
Za izvršenje ovoga Programa ovlašćuju se, u sklopu svojih nadležnosti, upravni odjeli i
Vlastiti pogon.
Izvršenje će se vršiti na temelju stvarnih potreba, a sukladno dinamici ostvarivanja
prihoda proračunskih sredstava iz članka 4. ovog Programa.
Članak 12.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Čeminac“.

KLASA: 400-06/17-01/0001
UR.BROJ: 2100/05-03-18-6
Čeminac, 10. ožujka 2018. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Kralj
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