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Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne
novine” broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst,
82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13.,
147/14. i 36/15.) i članka 31. Statuta Općine Hlebine (“Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije” broj 10/09. i 5/13.), Općinsko vijeće Općine Hlebine na 31. sjednici
održanoj 28. studenoga 2016. donijelo je

P R O G R A M
održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Hlebine u 2017. godini
I.
Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Hlebine u
2017. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se program radova na održavanju
komunalne infrastrukture na području Općine Hlebine (u daljnjem tekstu: Općina) u 2017.
godini za komunalne djelatnosti:
- održavanje javnih površina i groblja,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- javna rasvjeta.
Programom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se:
- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora
financiranja.
II.
Za održavanje komunalne infrastrukture u 2017. godini za komunalne djelatnosti iz
točke I. ovog Programa predviđena su sredstva u iznosu 335.000,00 kuna.
1. Održavanje javnih površina i groblja
1.1.

Košenje trave prema potrebi, održavanje grmlja i drveća, održavanje klupa za
odmor, čišćenje autobusnih stajališta, rušenje dotrajalih stabala, čišćenje
deponija otpada tijekom cijele godine, održavanje groblja, čišćenje i
održavanje odvodnih kanala, sadnja sadnica ukrasnog bilja i cvijeća i kupnja
potrebne opreme za održavanje javnih površina i groblja i troškove osobnog
dohotka komunalnog radnika.

Sredstva za izvršenje radova iz ove točke predviđena su u svoti 140.000,00
kuna, a osigurat će se iz sredstava komunalne naknade i dijela naknade za korištenje
poljoprivrednog zemljišta.
2. Održavanje nerazvrstanih cesta
2.1.

Tekuće održavanje makadamskih cesta, nasipavanje šljunkom i poravnavanje
(jednom godišnje), u duljini 68.680 metara u ukupnoj svoti 80.000,00 kuna, a
obuhvaća slijedeće nerazvrstane ceste na području Općine, a koje se vode pod
oznakom:
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- HLE-NC-2001-HLE-NC-2022 – II. Kategorija – šljunčane ceste,
- HLE-NC-3001-HLE-NC-3089 – III. Kategorija – poljski putovi.
2.2.

Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, čišćenje snijega (prema potrebi) u
duljini 17.051 metar, u ukupnoj svoti 30.000,00 kuna, a obuhvaća slijedeće
nerazvrstane ceste na području Općine, a koje se vode pod oznakom:
- HLE-NC-1001-HLE-NC-1029 – I. Kategorija –asfaltirane ceste unutar naselja
(ulice) i izvan naselja.

Sredstva za izvršenje radova iz ove točke predviđena su u svoti 110.000,00 kuna, a
osigurat će se iz naknade od zakupa poljoprivrednog zemljišta.

3. Javna rasvjeta
3.1.

3.2.

Radovi na zamjeni sijalica (dva puta godišnje), zamjena dotrajalih rasvjetnih
tijela, zamjena pregorjelih žarulja, izmjena prigušnica, zaštitnog stakla i drugog
potrošnog materijala u svoti 35.000,00 kuna,
podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljivanje javnih površina,
javnih cesta koja prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta u svoti 50.000,00
kuna.

Sredstva za izvršenje radova iz ove točke predviđena su u svoti 85.000,00 kuna, a
osigurat će se iz sredstava komunalne naknade i naknade za eksploataciju mineralnih
sirovina.
III.
Ovaj Program objavit će se u “Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije”, a
stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.
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