Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.
68/18) i članka 31. Statuta Općine Cista Provo („Službeni glasnik Općine Cista Provo“br.01/13 ),
Općinsko vijeće Općine Cista Provo na sjednici održanoj 29.studenoga, 2018.g. donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Cista Provo u 2019.

I. UVODNE ODREDBE
Ovim se Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cista Provo za
2019.g. , u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuju poslovi i radovi na
održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem
komunalne djelatnosti održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
održavanja javnih prometnih površina, čišćenje i održavanje spomenika, održavanja nerazvrstanih
cesta, čišćenje kanala i potoka, održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije za javnu
rasvjetu, održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, održavanje
igrališta, igrališta za djecu i opreme, te sanacija divljih deponija.

II. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA
FINANCIRANJA
Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.
osigurat će se u proračunu Općine Cista Provo za 2019.g. I to iz slijedećih izvora:
 Općih prihoda i primitaka- prihodi od poreza i prihodi od imovine - 11
 Pomoći - 42
 Prihodi za posebne namjene- komunalni doprinos, komunalna naknada i naknada ze
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada – 53
Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja i
rasporeda sredstava po djelatnostima sadržan je u dijelu Programa u kojem se određuje opis poslova
s procjenom troškova za održavanje komunalne infrastrukture.

III. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa održavanja komunalne
infrastrukture, u nastavku se određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2019.godini po vrsti komunalne djelatnosti, s procjenom pojedinih troškova i izvora
prihoda., kako slijedi:

R.br.

OPIS POSLOVA

PROCJENJENA
VRIJEDNOST

IZVOR SREDSTAVA
-PRIHODI OD

1

Održavanje i uređenje javnih građevinazgrada za općinsku upravu

100000

11,42

2

Održavanje nerazvrstanih cesta

110000

11, 42,

3

Održavanje groblja- sanacija mrtvačnice u 85000
Starom groblju u mjestu Svib

11,42,53

4

Redovno održavanje javne rasvjete

280000

11,42,53

5

Sanacija divljih odlagališta i čišćenje
javnih površina

40000

11,42,53

6

Uređenje spomenika kulture

80000

11,42

7

Radovi na dogradnji dječjeg igrališta u
Cisti Provo

250000

11,42

IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Dinamiku realizacije aktivnosti predviđenih ovim Programom odredit će Općinski
načelnik.Općinski načelnik može izvršiti preraspodjelu sredstava između pojedinih rashoda i
prihoda utvrđenih ovim Programom.
Općinski načelnik u suradnji sa članovima Općinskog vijeća utvrđuje vremenski plan radova na
održavanju nerazvrstanih cesta kojim se pobliže definiraju lokacije i količine radova. Interventni
radovi, radovi van vremenskog plana izvodit će se na temelju prijavljenih i ukazanih potreba, a na
teret sredstava neraspoređenih vremenskim planom.
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cista Provo primjenjivat će se
od 01.siječnja 2019.g., objavit će se u Službenom glasniku Općine Cista Provo i stupa na snagu
osam (8) dana od dana objavljivanja.
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