
   Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («N.N.» br. 

26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11, 

142/12, 94/13), te članka 32. Statuta općine Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije ” br. 06/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 15.  sjednici održanoj 18. 

prosinca  2014. godine, donijelo je 

 

 

Izmjenu i dopunu 

P R O G R A M A 

održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci 

za 2014. godinu 

 

 

 

Članak 1.  

 Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2014. godini na 

području Općine Oprisavci  za komunalne djelatnosti: 

1. odvodnja atmosferskih voda 

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

3. održavanje javnih površina 

4. održavanje nerazvrstanih cesta 

5. održavanje groblja 

6. javna rasvjeta 

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se: 

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po 

djelatnostima 

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa s naznakom 

izvora financiranja 

 

 

Članak 2. 

 U 2014. godini Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Oprisavci obuhvaća: 

 

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA  

 

-    Pročišćavanje cestovnih kanala u svim naseljima Općine Oprisavci (po potrebi) 

Za troškove odvodnje atmosferskih voda planira se iznos od 10.000,00 kn 

            

Planirana sredstva  financirati će se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna općine 

Oprisavci. 

 

  

II.  ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE 

JAVNIH POVRŠINA 

 

-     Održavanje čistoće javnih površina u svim naseljima Općine Oprisavci 

Za troškove održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina planira 

se iznos od 98.000,00 kn 

 



Planirana sredstva  financirati će se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna općine 

Oprisavci. 

 

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA  
 

 

- Održavanje javnih površina u svim naseljima Općine Oprisavci 

 

Za troškove održavanja javnih površina planira se iznos od 120.000,00 kn  

 

Planirana sredstva  financirati će se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna općine 

Oprisavci. 

 

 

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 

 

- Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Oprisavci 

- Održavanje poljskih putova na području Općine Oprisavci 

 

Za troškove održavanja nerazvrstanih cesta –popravak, ravnanje i nasipanje kamenom, 

planira se iznos od 100.000,00 kn  

 

Planirana sredstva  financirati će se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna općine 

Oprisavci. 

 

 

V. ODRŽAVANJE GROBLJA 

 

-  redovito košenje i odvoz smeća s mjesnih groblja, te održavanje mrtvačnica na području  

općine Oprisavci. 

  

      Za troškove održavanja redovito košenje i odvoz smeća s mjesnih groblja, te održavanje                       

mrtvačnica.  planira se iznos od 122.500,00 kn  

 

 

Planirana sredstva  financirati će se na način utvrđen Ugovorom o povjeravanju komunalnih 

poslova održavanja groblja na području općine Oprisavci , zaključenog s obrtom „Palma“ 

cvjećarna i pogrebne usluge vl. Jasna Zirdum., Slavonski Brod. 

 

 

 

VI. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 

 

- Tijekom godine izvršiti pregled i popravak javne rasvjete u svim naseljima Općine 

Oprisavci 

 

Za troškove održavanja javne rasvjete planira se iznos od 70.000, 00 kn 

Za energiju javne rasvjete planira se iznos od 250.000,00 kn 

 

 Planirana sredstva  financirati će se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna općine 

Oprisavci, te pomoći proračuna-tekuće. 



  

 

 

 

 

 

Članak 3.  

 Financijska sredstva potrebna za održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove 

Odluke planirana su u Proračunu Općine Oprisavci za 2014. godinu . 

 

Članak 4.  
 Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u  „Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije“ . 

 

OPĆINA OPRISAVCI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa:400-01/14-01/09 

Urbroj: 2178/14-01-14-1 

Oprisavci, 18. prosinca  2014.g.                       

         PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

              Franjo Klenuk 

 

DOSTAVITI: 

1. „Službeni vjesnik BPŽ“,  

2. Računovodstvo, 

3. Dosje zapisnika, 

4. Pismohrana  

 

 

 


