REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRESTOVAC
Načelnik
KLASA:363-02/11-01/02
URBROJ:2177-02/03-11-1
Brestovac,21.02.2011.g.
Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj: 26/03. – pročišćeni
tekst, 82/04.,110/04. - Uredba, 178/04., 38/09., 79/09. i 153/09.) te članka 47. Statuta Općine Brestovac
(Službeni glasnik Općine Brestovac broj 3/09) , Općinski načelnik Općine Brestovac, Općinskom vijeću
Općine Brestovac, podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2010.GODINU

I.
Ovim Izvješćem daje se prikaz izvršenja održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini na
području općine Brestovac za slijedeće komunalne djelatnosti:
- održavanje javnih površina i groblja
- održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova i zimska služba
- javnu rasvjetu
II.
Održavanje komunalne infrastrukture u 2010.god. na području Općine Brestovac obuhvaća:
1.Održavanje javnih površina i groblja
Pod redovitim održavanjem javnih površina i groblja smatra se:
-redovita košnja javnih i zelenih površina motornom kosilicom i trimerom (min. 6 x godišnje)
-redovito održavanje groblja(Brestovac,Zakorenje,D.Gučani,Busnovi, Bolomače,Ivandol,Jaguplije,
Skenderovci,Pavlovci,Orljavac,Kujnik,Žigerovci,VilićSelo,Brñani,Perenci)
- košnja groblja motornom kosilicom i trimerom (min. 4 x godišnje)
- odvoz smeća sa groblja na deponij (min. 1 x godišnje)
-ostalo tekuće održavanje i troškovi javne čistoće i higijene (saniranje divljih deponija, zbrinjavanje staklenog
otpada,higijeničarska služba i sl. )

Održavanje obavlja vlastiti komunalni pogon ,a ovim programom obuhvaćeni su:
Izvršenje
(kn)
Sitni inventar i ostali mat.i dijelovi za potrebe održavanja čistoće
5.328,58
Sanacija divljih deponija (po rješenjima inspekcija)
115.049,12
Zbrinjavanje staklenog otpada (tvrtka Unija-Nova)
15.089,76

Usluge odvoza i zbrinjavanja otpada s groblja i ostale
komunalne usluge i troškovi
Ukupno održavanje javnih površina i groblja

2.Javna rasvjeta
Utrošak struje
Održavanje (redovita kontrola i zamjena rasvjetnih tijela)
Ukupno

13.064,82
148.532,28

163.457,45
35.245,65
198.703,10

3. Održavanje cesta i drugih javnih površina odnosi se na površine koje se koriste za promet po bili
kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika,a nisu razvrstane ceste po posebnim
propisima,te na gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste,a obuhvaća:
Izvršenje u kunama
Usluge redovnog održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta
-održavanje asfaltnih cesta( sanacije asfaltnog kolnika i udarnih rupa)
-održavanje makadamskih cesta (saniranje i nasipanje makadamskih cesta
potrebnim kamenim materijalom s razastiranjem na cijelom području općine)
-odvodnja oborinskih voda (ureñenje odvodnih jaraka,propusti,mostovi i sl.)
-zimska služba
398.584,58
Ukupno
398.584,58

III.
Sredstva za izvršenje radova za točke 1.do 3. ovog programa u ukupnom iznosu od
745.819,96 kuna osigurana su iz:
Komunalne naknade za tekuću godinu
202.514,78
Tekuće pomoći iz državnog proračuna
173.922,50
Opći prihodi proračuna
369.382,68
Ukupno:
745.819,96

IV.
Ovo se Izvješće podnosi se Općinskom vijeću Općine Brestovac na prihvaćenje.

OPĆINSKI NAČELNIK
Zdravko Mandić,inž.
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Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj: 26/03. – pročišćeni
tekst, 82/04.,110/04. - Uredba, 178/04., 38/09., 79/09. i 153/09.) i članaka 32. Statuta Općine Brestovac
(„Službeni glasnik Općine Brestova“, br. 3/09)Općinsko vijeće Općine Brestovac,na sjednici, održanoj
dana, 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2010. godinu

Općinsko vijeće Općine Brestovac prihvaća Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2010. godinu koje je sastavni dio ovoga Zaključka.

PREDSJEDNIK
Tomo Vrhovac

