Na temelju članka 28., st. 4 Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine,
br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i
članka 47. Statuta Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
4/13), Općinski načelnik podnosi,
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2014. godini

Članak 1.
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. usvojen je na 5. sjednici Općinskog
vijeća Općine Podcrkavlje održanoj dana 19. prosinca 2013. godine.
Izmjene i dopune Programa nisu izrađene.
Ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje
tijekom 2014. godine:
IZVORI
SREDSTAVA
Komunalna naknada
Prihodi proračuna
UKUPNO:

PROGRAM
Odvodnja atmosferskih
voda
Održavanje čistoće u dijelu
koji se odnosi na čišćenje
javnih površina
Održavanje javnih površina
Održavanje nerazvrstanih
cesta
Održavanje groblja i
krematorija
Javna rasvjeta
UKUPNO:

PLANIRANO

OSTVARENO

RAZLIKA

INDEKS

400.000,00

344.525,24

-55.474,76

86,13

200.000,00
600.000,00

56.681,63
401.206,87

-143.318,37
-198.793,13

28,34
66,87

PLANIRANO
40.000,00

OSTVARENO
36.617,72

RAZLIKA
-3.382,28

INDEKS
91,54

10.000,00

9.768,27

-231,73

97,68

50.000,00
100.000,00

45.564,25
66.766,85

-4.435,75
-33.233,15

91,13
66,77

50.000,00

3.265,63

-46.734,37

6,53

350.000,00
600.000,00

239.224,15
401.206,87

-110.775,85
-198.793,13

68,35
66,87

Članak 2.

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
Vlastitim strojem (JCB) rovokopačem-utovarivačem vršilo se uređivanje i čišćenje odvodnih kanala u
naseljima općine Podcrkavlje uz pomoćni rad djelatnika zaposlenih u Programu javnih radova
„Revitalizacija javnih površina-nerazvrstanih cesta i poljskih putova“. Sredstva su utrošena na

kupovinu goriva, maziva, održavanje stroja, amortizaciju i usluge odvoza zemljanog materijala od
izmuljivanja tj. čišćenja vodoodvodnih kanala.
Za realizaciju ovog dijela programa utrošeno je ukupno 36.617,72 kn.

2. O DRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
Vlastitim strojem (JCB) sa nastavkom-ralica za snijeg, vršilo se čišćenje javnih površina odnosno u
zimskom razdoblju godine uklanjanje snijega, leda i sl.
Tijekom mjeseca kolovoza, rujna i listopada 2014. g. djelatnici zaposleni u Programu javnih radova
„Revitalizacija javnih površina-nerazvrstanih cesta i poljskih putova“ čistili su javne površine u
naseljima Općine Podcrkavlje.
Sredstva su utrošena na gorivo, mazivo, održavanje stroja, amortizaciju, priručni alat i materijal kojim
su se služili djelatnici javnih radova.
Za realizaciju ovog dijela programa utrošeno je ukupno 9.768,27 kn.

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
Djelatnici zaposleni u Programu javnih radova tijekom mjeseca kolovoza, rujna i listopada 2014. g.
održavali su javne zelene površine, pješačke zone, otvorene odvodne kanale na javnim površinama,
trg, dječja igrališta i sl.
Sredstva su utrošena na priručni alat i potreban materijal za održavanje.
Za realizaciju ovog dijela programa utrošeno je ukupno 45.564,25 kn.

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Sredstva su utrošena za nasipanje cesta tucanikom ili frezanim asfaltom na nerazvrstanim cestama
u naseljima Općine Podcrkavlje.
Za realizaciju ovog dijela programa utrošeno je ukupno 66.766,85 kn.

5. ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA
Sredstva su utrošena na održavanje mjesnih groblja u naseljima Općine Podcrkavlje.
Betoniranje platoa ispred mrtvačnice na mjesnom groblju u Podcrkavlju .
Za realizaciju ovog dijela programa utrošeno je ukupno 3.265,63 kn.

•

Poslovi održavanja groblja na području Općine Podcrkavlje povjereni su tvrtki PALMA
cvjećarna i pogrebne usluge, obrt vlasnice JASNE ZIRDUM (JMBG: 1803969307129),
Slavonski Brod, A Štampara 51, MBO:90402413, OIB: 39392394875, temeljem Ugovora o
obavljanju komunalnih poslova održavanja groblja na području općine Podcrkavlje (KLASA:
363-02/12-01/12 URBROJ: 2178/13-02-13-8 od 6. 2. 2013.), kao i poslovi naplate grobne
naknade i vođenja grobnih očevidnika na području Općine Podcrkavlje (Ugovor KLASA: 36302/12-01/12 URBROJ: 2178/13-02-13-9 od 6. 2. 2013.).
Istima su regulirani međusobni odnosi tj. obveze. Do trenutka podnošenja ovog Izvješća
nismo zaprimili prijedlog međusobnih potraživanja na temelju izdanog računa Palme za
obavljene usluge održavanja groblja i evidencije o naplati grobne naknade, tj. nije utvrđena
razlika između međusobnih potraživanja za 2014. godinu već ona iznosi 0,00 kn i neće doći
do međusobnih prebijanja.

6. JAVNA RASVJETA
Sredstva su trošena za zamjenu dotrajalih rasvjetnih tijela (žarulja) kao i za financiranje potrošnje
električne energije-javne rasvjete.
Za realizaciju ovog dijela programa utrošeno je ukupno: 235.965,40 kn.
-

Zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela (žarulja) 12.687,50 kn
Električna energija – javna rasvjeta
226.536,65 kn

Članak 3.
Ovo Izvješće uputit će se Općinskom vijeću na raspravu i usvajanje.
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-02/13-01/13
URBROJ: 2178/13-02-15-2
Podcrkavlje, 23. veljače 2015.
OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Trtanj

Dostaviti:
1.
2.
3.
4.
5.

Dosje sjednica OV,
Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije
Računovodstvo,
Pismohrana
Internet stranica Općine Podcrkavlje – www.podcrkavlje.hr

Na temelju članka 32. Statuta Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 4/13), Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na svojoj 15. sjednici,
održanoj dana 08. ožujka 2015. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju
Izvješća
o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2014. godini

I.

Općinsko vijeće općine Podcrkavlje prihvaća Izvješće načelnika općine o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini.
II.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini koje je
podnio općinski načelnik sastavni je dio ovog Zaključka.
III.

Izvješće će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 400-02/13-01/13
URBROJ: 2178/13-01-15-3
Podcrkavlje, 08. travnja 2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing.

Dostaviti:
1.
2.
3.
4.
5.

Dosje sjednica OV,
Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije
Računovodstvo,
Pismohrana,
Internet stranica Općine Podcrkavlje – www.podcrkavlje.hr

