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PRIJEDLOG 

 

 

Na temelju   članka 28.  Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj  

26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 , 

153/13 i 147/14)  i članka 32. Statuta  Općine Ivanska ("Službeni vjesnik", broj 01/13 i 11/13) 

Općinsko vijeće Općine Ivanska na svojoj  12. sjednici i održanoj ____ 2015. godine   donijelo je  

 

P R O G R A M 

održavanja komunalne infrastrukture  

u 2015. godini u Općini Ivanska 

 

Članak 1. 

 

 Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2015. godini na 

području Općine Ivanska za komunalne djelatnosti: 

1. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina 

2. održavanje groblja 

3. održavanje javne rasvjete  
 

 Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se: 

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova 

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora 

financiranja. 

 

Članak 2.   

 

 U  2015. godini održavanja komunalne infrastrukture iz članka 1. ove odluke u 

Općini Ivanska obuhvaća: 

 1. Održavanje i uređivanje javnih  i zelenih površina:                                        

-     ručno, strojno čišćenje  javnih površina, skupljanje  komunalnog otpada 

- redovna košnja trave u svim naseljima općine 

      u razdoblju: svibanj – listopad  

- redovna košnja trave -javne površine naselja Ivanska  

      ručno, ( razdoblje svibanj- listopad) 

- čišćenje zelenih površina na području   Općine Ivanska (trgovi, pješačke zone, 

parkirališta-   dva  puta  mjesečno, ) 

- održavanje cvjetnih nasada (kupnja sadnica, sadnja, održavanje) prema potrebi 

Planirana sredstva: 132.000,00 kn 

 

2. Održavanje parkovnih površina: 

- održavanje cvjetnih nasada (kupnja sadnica, sadnja i sl.) prema potrebi 

- održavanje  i zaštita  ukrasnog raslinja prema potrebi 

- nabava klupa i koševa  za smeće 

Planirana sredstva: 24.000,00 

 

     3. održavanje groblja  

- ograđivanje,  

- održavanje pristupnih staza, 

- rušenje i kresanje raslinja koje bi ugrozilo  spomenike ili druge građevine na grobljima 

- održavanje ograda i živica , sadnja i nabava   

- održavanje grobnih mjesta 

- košnja trave na  grobljima  na području Općine Ivanska 

Planirana sredstva : 50.000,00 kn 
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4. održavanje javne rasvjete 

 

- dopuna javne rasvjete  novim rasvjetnim mjestima  

-     zamjena sijalica , grla  i  ostali potrošni materijal i dijelovi                                                                                                      

Planirana sredstva: 50.000,00 kn 
                                                                                 

 

UKUPNO OD 1.- 4 ………………………………………………………………..  256..000,00 kn 

 

 

 Sredstva za  ostvarivanje ovog Programa   planiraju se realizirati iz sredstava  šumskog  

doprinosa i  komunalne naknade. 
 

 

Članak 3. 

 

Nalogodavac za izvršenje ovog Programa  je općinski načelnik. 

 

Članak 4. 

 

  Ovaj program stupa na snagu   osmog dana od dana  objave u Službenom vjesniku Općine 

Ivanska.  

 

 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:363-01/15-01/___ 

URBROJ: 2110/02-01-15-___ 

Ivanska, _____ 2015.               

                                       PREDSJEDNICA: 

                                                                                                                          Ivana Peršić 

 

 

 

 


