
Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18) i )  

i članka 22. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 

03/18 i 08/18), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 13. redovnoj sjednici održanoj 

dana 18.12.2018. godine donosi 

 

P R O G R A M  

održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini  

 

I.  Opće odredbe         

Članak 1. 

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2019. godini na 

području Općine Plitvička Jezera za 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. 

Programom iz stavka 1. ovog 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.   Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina 

 

Članak 2. 

 pometanje parka i pražnjenje kanti za otpatke dvaput tjedno u razdoblju svibanj -   

listopad, 
 pometanje parka i pražnjenje kanti za otpatke 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 pobjede i domovinske zahvalnosti 
 pometanje autobusnog stajališta, parkirališta, nogostupa te pražnjenje kanti za            

otpatke dvaput tjedno u razdoblju travanj – rujan, 

 pometanje autobusnog stajališta, parkirališta, nogostupa  te pražnjenje kanti za           

otpatke 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 travnja, 
 zalijevanje i održavanje cvijeća u parku kontinuirano dok traje potreba, 
 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) 

 

Sredstva za izvršenje navedenih radova planiraju se u iznosu od 700.000,00 kn 

 

Izvor financiranja: komunalna naknada 



 

III.  Održavanje nerazvrstanih cesta 

 

Članak 3. 

 Održavanje nerazvrstanih cesta ……………..………………………   500.000,00 kn 

 zimska služba …………………………………………………………1.500.000,00 kn 

__________________________________________________________________________ 

        UKUPNO:                                                                                             2.000.000,00 kn 

 

Izvor financiranja: komunalna naknada i pomoći 
 

 

IV. Održavanje i upravljanje grobljima 

 

Članak 4. 

 Usluge tekućeg odražavanja groblja ……………………….……....      250.000,00 kn 

 Održavanje groblja Drežnik Grad……………………………………..     10.000,00 kn 

__________________________________________________________________________ 

        UKUPNO:                                                                                               260.000,00 kn 
 

Izvor financiranja: komunalna naknada 

 

 

V. Javna rasvjeta 

Članak 5. 

 redovno održavanje javne rasvjete ………………………………….     170.000,00 kn                                                                                                        
 utrošak električne energije za javnu rasvjetu……………………….     500.000,00 kn 
___________________________________________________________________________ 

     UKUPNO:                                                                                        670.000,00 kn 

 

Izvor financiranja: komunalna naknada 
 

 

 VI. Ostale usluge održavanja 

 

Članak 6. 

- Usluga deratizacije………………..…………………………….…….....…   50.000,00 kn           

- Usluga higijeničarske službe………………..……………………….…….    40.000,00 kn 

- Održavanje komunalne infrastrukture-intervencije …………………….…. 150.000,00 kn 

- Pojačano održavanje komunalne infrastrukture    ………………………….. 493.041,00 kn 

- Obnova stambenih objekata …………………………………………..      1.000.000,00 kn 

- Divlja odlagališta otpada- sanacija, prevencija …………………………... 50.000,00 kn 

       UKUPNO:                                                                                               1.783.041,00 kn   

                                                                                                       
Izvor financiranja: komunalna naknada, ostali prihodi (PDV)  i  pomoći. 

    

 

 

 

 



 

VII.  Završne odredbe 

 

Članak 7. 

Ostvarenje ovog Programa ovisit će o prilivu financijskih sredstava u Općinskom Proračunu. 

 

Članak 8. 

Ovaj Program stupa na snagu 8. (osmi) dan od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-

senjske županije. 

 

 

KLASA:400-06/18-01/01 

URBROJ:2125/11-03-18-02 

Korenica, 18.12.2018.god. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Ante Bionda 

 


