Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu Zakona o
komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04. i
110/04., 178/04. i 38/09. ) i članka 31. Statuta Čađavica ( Službeni glasnik Općine
Čađavica br. 2/13 ), Općinsko vijeće Općine Čađavica na 9. sjednici održanoj 28.
studenog 2014. godine, donosi
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

I.
U skladu s člankom 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine
br. 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04. i 110/04., 178/04. i 38/09. ), ovim Programom
utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2015. godini na području Općine
Čađavica za slijedeće komunalne djelatnosti:
1. javna rasvjeta,
2. održavanje poljskih putova,
3. nerazvrstanih cesta,
4. održavanje javnih površina,
5. održavanje groblja,
6. deratizacija i veterinarsko higijeničarska služba,
7. Dimnjačarske i ekološke usluge.
Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu utvrđuju se
opis i opseg poslova, procjena pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih
sredstava potrebnih za provođenje Programa

II.
Planirana sredstva za održavanje komunalne infrastrukture na području Općine
Čađavica za 2015. godinu, u iznosu od 521.000,00 kn, raspoređuju se u skladu s člankom
22. Zakona o komunalnom gospodarstvu na sljedeće djelatnosti:
1. Ukupni rashodi planirani za održavanje javne rasvjete i potrošnju
električne energije u 2015. godini, iznose: 150.000,00 kuna.
Od toga na održavanje javne rasvjete, što podrazumijeva izmjenu pregorjelih
žarulja javne rasvjete u naseljima Općine Čađavica, izmjenu prigušnica, zaštitnog stakla,
stezaljke i dr. potrošnog materijala, usluga rada, a sve prema stvarno utrošenom
materijalu i radu, planira se iznos: 45.000,00 kuna.
Za troškove električne energije javne rasvjete, mjesnih domova, objekata
općine i poslovni prostor na području Općine Čađavica, za sva naselja, previđen je iznos
od 105.000,00 kuna.
Rashodi za javnu rasvjetu financirati će se iz prihoda od komunalne naknade
te iz drugih prihoda.

2. Održavanje poljskih putova uključuje:
- nabavu kamena,
- prijevoz kamena,
- planiranje kamena i zatrpavanje udarnih rupa na poljskim putovima na
području općine Čađavica.
Putovi na kojima će se izvoditi gore opisani radovi te dužina pojedinog puta,
definirat će se početkom 2015.godine u suradnji s Mjesnim odborom pojedinog naselja.
Ukupni rashodi za održavanje poljskih putova planirani su u iznosu: 150.000,00
kn.
Izvor financiranja u cijelosti su prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta.
2. Za održavanje nerazvrstanih cesta predviđeno je 40.000,00 kuna.
Ove aktivnosti obuhvaćaju radove na čišćenju snijega na nerazvrstanim
cestama na području općine Čađavica, sukladno Planu održavanja nerazvrstanih cesta u
zimskim uvjetima za 2015. godinu.
Izvor financiranja: komunalna naknada.
3.
-

Održavanje javnih površina uključuje poslove:
košnja javnih površina,
odvoz otpada sa javnih površina,
čišćenje snijega na javnim površinama (parkirališta ispred zgrada u vlasništvu
općine, ispred kuća oproštaja i dr.),
košnja trave na grobljima
cvijeće za javne površine,
koševi i oprema za javne površine

Za košnju javnih površina i trave na grobljima, odvoz otpada (odvoz
kontejnera sa svih groblja na području Općine tijekom cijele godine), čišćenje snijega na
javnim površinama,i drugi troškovi , planiran je iznos od: 50.000,00 kn.
Izvor financiranja, komunalna naknada i naknada od grobljanskih usluga.
4. Deratizacija i veterinarsko-higijeničarska služba
- deratizacija, planirani iznos 60.000,00 kuna i odnosi se na financiranje
deratizacije iz proračuna Općine za sva domaćinstva na području općine,
provode se dva tretmana (proljeće i jesen).
- veterinarsko –higijeničarska služba, planirani iznos 70.000,00 kuna i
odnosi se na slijedeće poslove: hvatanje i skupljanje pasa lutalica, eventualna pojava
lisica, njihovo uklanjanje sa javnih površina , uklanjanje uginulih životinja (lešina) sa
javnih površina na području općine.
5. Dimnjačarske i ekološke usluge-čišćenje dimnjaka na zgradama u
vlasništvu općine Čađavica-planiran iznos 1.000,00 kuna.
Izvor financiranja komunalna naknada.
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III.
Ovaj Program objavit će se u Službenom glasniku Općine Čađavica.
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