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19.
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, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 29. Statuta
općine Donji Andrijevci (»Službeni vjesnik Brodskoposavske županije« 10/09, 2/11, 3/13 I 14/14), Općinsko
vijeće općine Donji Andrijevci, na 16. sjednici održanoj
21.12.2015. godine, donijelo je
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na području
općine Donji Andrijevci za 2016. godinu
Članak 1.
Ovim Programom uređuje se održavanje komunalne
infrastrukture na području općine Donji Andrijevci za
komunalne djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu, a to su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

odvodnja atmosferskih voda,
održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje
javnih površina,
održavanje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje groblja i
javna rasvjeta.

-

-

-

-

Članak 2.
U 2016. godini održavanje komunalne infrastrukture iz
članka 1. ove odluke na području općine Donji Andrijevci
obuhvaća:

-

I Odvodnju atmosferskih voda
-

-

-

a) na području naselja Donji Andrijevci
ručno čišćenje i metenje Trga kralja Tomislava oko

a) uređenje i održavanje travnjaka
proljetno grabljanje travnjaka radi odstranjivanja
krutih otpadaka, prorahljivanje travnjaka i priprema za
košnju, rad se obavlja prije prve košnje na sljedeći
lokacijama: parkovi i ostale zelene površine na Trgu
kralja Tomislava u Donjim Andrijevcima, zelene
površine oko društvenih domova u Starom Topolju,
Novom Topolju i Sredancima.
Rok: travanj
strojna košnja parkovnih i zelenih površina s
grabljanjem otkosa i odvozom na deponij. Potrebno je
izvršiti 8 otkosa godišnje na lokacijama iz prethodnog
stavka.
Rok: travanj – rujan
b) uređenje grmlja, raslinja i živica
rezidba drveća te kresanje nisko izraslih grana,
skupljanje, utovar i odvoz na deponiju, cca 50 stabala
na području općine
Rok: svibanj – listopad
rezidba živica
Rok: svibanj ili lipanj i kolovoz ili rujan
skupljanje smeća iz grmlja, živica i ostalog raslinja,
utovar i odvoz na deponiju
Rok: travanj – rujan
c) grabljanje lišća
grabljanje lišća i odvoz na deponiju
Rok: listopad i studeni ili prosinac

III Održavanje javnih površina

II Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje
javnih površina
II.1. čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona,
otvorenih odvodnih kanala, dječjih igrališta i javnih
prometnih površina, osim javnih cesta):

zgrade općinske uprave i društvenog doma
b) na području naselja Staro Topolje
ručno čišćenje i metenje pločnika ispred društvenog
doma
c) na području naselja Sredanci
ručno čišćenje i metenje pločnika ispred društvenog
doma
d) na području naselja Novo Topolje
ručno čišćenje i metenje pločnika ispred zgrade
društvenog doma
ručno čišćenje otvorenog odvodnog kanala ispred
zgrade društvenog doma
Rok: kontinuirano

II.2. čišćenje zelenih površina

Sastavni dio ovog Programa je iskaz financijskih
sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom
izvora financiranja.

- čišćenje uređaja za odvodnju atmosferskih voda na
području naselja Donji Andrijevci – cca 20 slivnika
jedanput godišnje
- nabavka i zamjena oštećenih slivničkih rešetki na
nerazvrstanim cestama
Rok: svibanj – lipanj
- održavanje i zamjena crpnih pumpi za odvodnju u
prepumpnim jamama
Rok: kontinuirano

Broj: 24

hortikultu rno uređenje parkova u Donjim
Andrijevcima
Rok: svibanj - listopad
popravak demoliranih kanti za otpatke
Rok: kontinuirano
nabavka i postavljanje novih kanti za otpatke i
parkovnih klupa
Rok: ožujak - lipanj
nabavka i postavljanje 10 znakova obavijesti s
nazivima ulica
u Donjim Andrijevcima
Rok: svibanj – listopad

Broj: 24
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IV Održavanje nerazvrstanih cesta

VI Održavanje javne rasvjete

-

-

nasipanje nerazvrstanih cesta kamenim agregatom i
frezanim asfaltom u naseljima na području općine
(Donji Andrijevci, Staro Topolje, Novo Topolje i
Sredanci)
Rok: ožujak – studeni

V Održavanje groblja
-

redovito uređenje groblja u Donjim Andrijevcima,
Starom Topolju, Novom Topolju i Sredancima.
Rok: travanj - listopad
košnja trave u grobljima na području općine
Rok: travanj - listopad

održavanje objekata i uređaja javne rasvjete u svim
naseljima na području općine.
Rok: kontinuirano

Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:363-01/15-01/100
Urbroj:2178/04-03-15-1
Donji Andrijevci, 21.12.2015.
PREDSJEDNIK
Marin Degmečić, v.r.

ISKAZ
FINANCIJSKIH SREDSTAVA
POTREBNIH ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU
Red.
Broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NAZIV
KOMUNALNE DJELATNOSTI
Odvodnja atmosferskih voda
Održavanje čistoće u djelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina
Održavanje javnih površina
Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje groblja
Održavanje javne rasvjete
SVEUKUPNO:

PLANIRANA
SREDSTVA

POZICIJA
PRORACUNA

IZVOR
FINANCIRANJA

15.000,00
3.000,00

R0124
R0127

Općinski proračun
Općinski proračun

65.000,00
120.000,00
17.000,00
80.000,00
300.000,00

R0126
R0123
R0125
R0122

Općinski proračun
Općinski proračun
Općinski proračun
Općinski proračun

