
Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 68/1/ i 110/18) i članka 32.
Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09, 7/13 i 4/18), Općinsko
vijeće općine Oriovac na 19.sjednici održanoj 18.12.2019.godine donosi

IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019.GODINU.

NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2019.godinu na području općine Oriovac
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 24/2018) mijenja se članak II. i glasi:
„sredstva za ostvarivanje ovog Programa planirana su u iznosu od 2.047.000,00 kuna, a osigurati će se
iz slijedećih izvora:

- komunalne naknade, Proračuna općine, grobne naknade u iznosu od 2.047.000,00 kuna.“

Članak 2.

Članak III. Programa mijenja se i glasi:
„Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje ovog Programa, u nastavku se određuju poslovi i
radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019.godini po vrstama
komunalne djelatnosti, te iskazom financijskih sredstava kako slijedi:

a) ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA UREĐENJU OPĆINE

- Održavanje površina ispred Društvenih domova ………………………….. 10.000,00 kuna
- Rušenje stabala na području općine …………………………………………….. 45.000,00 kuna
- Materijal za održavanje ………………………………………………………………… 1.000,00 kuna
- Razno održavanje, bojanje klupa, sadnice za javne površine i sl. …… 50.000,00 kuna

____________________________
UKUPNO: 106.000,00 kuna

Izvor financiranja: Proračun općine/komunalna naknada …………. 106.000,00 kuna

b) ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

- Održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Oriovac,
Ravnanje, tarupanje, nasipanje kamena ……………………………………… 900.000,00 kuna

- Iskop i čišćenje kanala na području općine Oriovac po potrebi …… 35.000,00 kuna
_______________________________
UKUPNO: 935.000,00 kuna

Izvor financiranja: Proračun općine/komunalna naknada ……………… 935.000,00 kuna

c) ODRŽAVANJE JAVNERASVJETE

- Održavanje javne rasvjete na području općine ………………………… 200.000,00 kuna
- Potrošnja el.energije za javnu rasvjetu ……………………………………. 500.000,00 kuna

___________________________
UKUPNO: 700.000,00 kuna



Izvor financiranja: Proračun općine/komunalna naknada ……………………….. 700.000,00 kuna

d) ODRŽAVANJE GROBLJA

- Održavanje groblja na području općine …………………………………….. 6.000,00 kuna

Izvor financiranja: grobna naknada ………………………. 6.000,00 kuna

e) GOSPODARENJE OTPADOM

- Iznošenje i odvoz otpada sa javnih površina …………………………….. 300.000,000 kuna

Izvor financiranja: Proračun općine …………………………. 300.000,00 kuna

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.godinu na području
općine Oriovac objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/19-01/74
Urbroj: 2178/10-01-19-1
Oriovac, 18.12.2019.godine.
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