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         OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 400-06/17-01/03 

URBROJ: 2125/11-01/01-19-05 

Korenica, 28.05.2019. godine 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 

n/r  predsjednika 

 

PREDMET: Prijedlog Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2018.godini na području Općine Plitvička Jezera  

 

Sukladno odredbama Statuta Općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko-

senjske županije br. 3/18 i 8/18, te Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera 2/19) općinski 

načelnik Općine Plitvička Jezera dana 28.05.2019. godine utvrdio je prijedlog Izvješća o 

izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Plitvička Jezera 

u 2018.godini te ga prosljeđuje Općinskom vijeću Općine Plitvička Jezera na raspravu i 

donošenje.  

Izvjestitelj na sjednici Općinskog vijeća bit će općinski načelnik Ante Kovač. 

 

 

       Općinski načelnik  

       Ante Kovač, v.r. 

U prilogu:  

1. Prijedlog Izvješće 

DOSTAVITI: 

1. Općinskom vijeću Općine Plitvička Jezera, članovima, svima,  

2. Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera,  

3. Uz evidenciju,  

4. Pismohrana, ovdje. 
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OBRAZLOŽENJE 

Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18) općinski 

načelnik podnosi  predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju 

programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu. Izvješće se 

podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave i objavljuje 

se u službenom glasniku jedinice lokalne samouprave. 

Slijedom navedenog potrebno je donijeti Zaključak o usvajanu izvještaja o izvršenju 

programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Plitvička Jezera u 

2018.godini. 
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P R I J E D L O G 

Na temelju čl. 22. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske 

županije 3/18 i 8/18 i „Službeni glasnik Općine Plitivčka Jezera“ br. 2/19) Općinsko vijeće 

Općine Plitvička Jezera na _______ redovnoj sjednici održanoj dana __________2019.godine 

donosi 

 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 

2018.godini na području Općine Plitivčka Jezera  

 

 

Članak 1. 

 

Usvaja se Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Plitivčka Jezera u 2018.godini. 

 

 

Članak 2. 

Izvješće iz članka 1. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu. 

 

Članak 3. 

 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Plitivčka Jezera“. 

 

 

KLASA:  

UR.BROJ:  

Korenica,  

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 

 

 

        Predsjednik Općinskog vijeća: 

        Ante Bionda 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

  
OPĆINSKI NAČELNIK  

KLASA:400-06/17-01/03 

URBROJ:2125/11-01/01-19-06 

Korenica, 28.svibanj 2019.godine  

 

     Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 

i 110/18) i članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske 

županije“ broj 3/18. i 8/18), podnosim Općinskom vijeću Općine Plitvička Jezera 

            

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 

programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini na području 

Općine Plitvička Jezera 

 

Članak 1. 

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Plitvička Jezera (u 

daljnjem tekstu: Program) za 2018. godinu usvojilo je Općinsko vijeće Općine Plitvička 

Jezera na 5. redovnoj sjednici održanoj 22.12.2017. godine, a objavljen je u „Županijskom 

glasniku“ Ličko-senjske županije,  broj 33/17.  

Tijekom fiskalne godine donesene su dvije izmjene i dopune Programa održavanja  

komunalne infrastrukture na području Općine Plitvička Jezera. 

I izmjene i dopune Programa za 2018.g. usvojene su na 8. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 

dana 21.05.2018. godine i objavljene u „Županijskom glasniku “ Ličko-senjske županije broj 

10/18.   

II Izmjene i dopune Programa za 2018. godinu donesene su na 13. sjednici Općinskog vijeća, 

održanoj dana 18.12.2018. godine i objavljene u „Županijskom glasniku “ Ličko-senjske 

županije broj 28/18.  

 

Članak 2. 

 

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini na području Općine Plitvička 

Jezera realizirale su se slijedeće komunalne djelatnosti: održavanje čistoće u dijelu koji se 

odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih 

cesta, održavanje groblja, održavanje javne rasvjete i ostale usluge održavanja (održavanje 

stambenih objekata i dr.). 

 

Izvršenje po pojedinim stavkama je sljedeće: 

1. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina 

odnosi se na sljedeće usluge: pometanje parka i pražnjenje kanti za otpatke dvaput tjedno u 

razdoblju svibanj -   listopad i jedanput tjedno u razdoblju siječanj-travanj i studeni – 

prosinac, čišćenje nogostupa ulica od pijeska nakon zimske službe u travnju mjesecu, pranje 

ulica i nogostupa nakon završetka zimske službe u mjesecu travnju i za 05. kolovoza – Dan 
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pobjede i domovinske zahvalnosti, pometanje autobusnog stajališta, parkirališta, nogostupa te 

pražnjenje kanti za otpatke dvaput tjedno u razdoblju travanj – rujan i jedanput tjedno u 

razdoblju siječanj- ožujak i listopad – prosinac, u zimskim uvjetima čišćenje snijega sa 

parkirališta i nogostupa, nabavka novih košarica za smeće, sadnja cvijeća u parku u mjesecu 

travnju, zalijevanje i održavanje cvijeća u parku, košnja trave u parku šest puta u pet mjeseci 

za razdoblje svibanj-rujan, košnja ostalih javnih zelenih površina u mjestu za razdoblje 

svibanj-rujan, obrezivanje živice i ukrasnih grmova u parku i odvoz grana jedanput mjesečno 

za razdoblje lipanj- kolovoz, održavanje odlagališta otpada, uređenje parka (zasadi). 

VRSTA USLUGE PLAN 2018. IZVRŠENJE  INDEX 

Usluge tekućeg održavanja- 

čišćenje ulica, održavanje 

javnih površina 

620.000,00 624.176,43 100,67 

 

Izvor financiranja: komunalna naknada 

 

2. Održavanje nerazvrstanih cesta 

odnosi se na redovno održavanje nerazvrstanih cesta (nasipavanje, škaranje, košnja trave, 

krpanje udarnih rupa i dr.) i na rashode zimske službe 

 

VRSTA USLUGE PLAN 2018. IZVRŠENJE  INDEX 

Održavanje nerazvrstanih cesta 

i ulica 

670.000,00 661.557,56 98,74 

Zimska služba 2.050.340,00 2.046.730,60 99,82 

 

Izvor financiranja: komunalna naknada,  pomoći iz proračuna (Hrvatske ceste) i višak 

sredstava. 

 

3. Održavanje i upravljanje grobljima 
 

VRSTA USLUGE PLAN 2018. IZVRŠENJE  INDEX 

Usluge tekućeg održavanja 

groblja 

330.000,00 330.422,97 100,13 

 

Izvor financiranja: komunalna naknada 

 

4. Javna rasvjeta  
  sadrži rashode  održavanja javne rasvjete i utroška el. energije za javnu rasvjetu 

 

VRSTA USLUGE PLAN 2018. IZVRŠENJE  INDEX 

Redovito održavanje javne 

rasvjete 

190.000,00 182.702,65 96,16 

Utrošak el.energije za javnu 

rasvjetu 

500.000,00 515.956,40 103,19 

 

Izvor financiranja: komunalna naknada 
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5. Ostale usluge održavanja  

sadrži rashode za nabavu nakita i uređenje Općine za blagdane, usluge deratizacije,  

usluge  higijeničarske službe, usluge održavanja komunalne infrastrukture-intervencije,  

obnovu stambenih objekata (izmjena krovišta na stambenim zgradama), usluge sanacije 

divljih odlagališta otpada i dr. 

 

VRSTA USLUGE PLAN 2018. IZVRŠENJE  INDEX 

Nabava nakita i uređenje 

Općine za blagdane 

50.000,00 51.648,13 103,3 

Usluge deratizacije 47.250,00 49.486,00 104,73 

Usluge higijeničarske službe  50.000,00 51.750,00 103,5 

Održavanje komunalne 

infrastrukture-intervencije 

120.000,00 94.666,36 78,89 

Obnova stambenih objekata 1.250.000,00 665.309,66 53,22 

Divlja odlagališta otpada-

sanacija, prevencija 

65.000,00 62.296,99 95,84 

 

Izvor financiranja: komunalna naknada, pomoći iz proračuna (Ministarstvo regionalnog  

razvoja i fondova EU) i  višak prihoda 

    

 

                                                                                                                                   

                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                Ante Kovač, v.r. 

 

 


