DILJ GORA d.o.o za komunalne djelatnosti,
Trg 108. brigade ZNG 11, 35201 Podcrkavlje, tel: 035/221 109
OIB 86620150004 IBAN HR 5523400091110944313

PLAN I PROGRAM RADA
ZA 2020. GODINU

Podcrkavlje, prosinac 2019.

SADRŽAJ:
1. ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA
a) Održavanja igrališta za djecu, mlade i opreme
b) Sanacija odlagališta otpada

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA – GROBLJA
a) Održavanje prostora (groblja) i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA – NASELJA
a) Čišćene i održavanje travnatih površina
b) Uređivanje drveća uz puteve
c) Održavanje javnih zelenih površina malčiranjem
d) Održavanje zelenih površina po pojedinim naseljima
e) Čišćenje i održavanje spomenika i spomen-obilježja

4. ODRŽAVANJE LOKALNIH CESTA
a) Čišćenje odvodnih jaraka, iskop zemljanog materijala sa izradom pokosa
b) Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona, krpanje udarnih rupa
nerazvrstanih cesta
c) Oborinska odvodnja –čišćenje i sanacija slivnika i zacijevljenih kanala, popravak
cijevnih propusta
d) Čišćenje nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja poslije većih kiša
e) Popravak betonskih kanalica i rubnjaka
f) Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima
g) Popravak signalizacije, natpisi s imenima ulica
h) Zimska služba
i) Hitni popravci i intervencije

5. ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA

a) Strojno čišćenje javno prometnih površina poljskih putova
b) Održavanje poljskih putova
c) Šljunčarenje(nasipanje) nerazvrstanih cesta putova, strojno planiranje

6. ODRŽAVANJE KANALA
a) Evidentiranje i čišćenje kanala i potoka
b) Održavanje kanala na području Općine

7. USLUGA – KUĆANSTVA
a) Rad u kućanstvima (bager,traktor prijevoz,malčiranje,te usluge iz cijenika od
12.07.2018.)

Ovim planom utvrđuju se osnove djelovanja i rada poduzeća Dilj gora d.o.o. u
2020. godini.
Komunalno poduzeće Dilj gora d.o.o. za komunalne djelatnosti u svom djelokrugu
poslovanja registrirano je za čitav niz djelatnosti. Budući da je poduzeće u 100%
vlasništvu Općine Podcrkavlje, obvezuje se obavljati komunalne djelatnosti kao
što su održavanje javnih zelenih površina, otvorenih kanala, parkova, dječjih
igrališta, javnih prometnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih
puteva, održavanje javnih površina u zimskim uvjetima prvenstveno u službi
Općine Podcrkavlje.
Ovisno o potrebama, posebno potrebama Općine Podcrkavlje može se odstupiti
od plana, te mijenjati ili nadopunjavati i korigirati plan rada.
Svakodnevno će se voditi dnevnik rada o točno predviđenim, odnosno obavljenim
poslovima te će se svi podaci moći vidjeti u kojoj mjeri se ispunjava, odnosno
odstupa od plana rada.
Stoga dajemo pregled predviđenih djelatnosti s osvrtom na razdoblje izvođenja
poslova te lokacije obavljanja poslova.

1. ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA
a) Održavanja igrališta za djecu, mlade i opreme
b) Sanacija odlagališta otpada

OPIS RADOVA: čišćene i sakupljanje smeća, košenje , te održavanje opreme na
dječjim igralištima.
VRIJEME RADOVA: tijekom cijele godine
2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA – GROBLJA
a) Održavanje prostora (groblja) i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika
OPIS RADOVA: održavanja groblja(košenje,odvoz smeća,farbanje ograde) na
području Općine Podcrkavlje obavlja se svakodnevno, a pojačano pred vjerske
blagdane. Tijekom godine planirani su sukladno mogućnostima određeni
građevinski radovi na mjesnim grobljima, kao npr.proširenje parkinga,staze i sl.
VRIJEME RADOVA: tijekom cijele godine

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA – NASELJA
a) Čišćene i održavanje travnatih površina
b) Uređivanje drveća uz puteve
c) Održavanje javnih zelenih površina malčiranjem
d) Održavanje zelenih površina po pojedinim naseljima
e) Čišćenje i održavanje spomenika i spomen-obilježja
OPIS POSLOVA: čišćenje i održavanje javnih površina vrši se prema ukazanoj
potrebi na području cijele Općine.Košenje i malčiranje javnih površina obavlje se
po potrebi u svim naseljima Općine. Orezivanje krošnji drveća,oštećenih grana,
nakon obrezivanja grana odvesti i očistiti teren vrši se uglavnom u stanju
mirovanje vegetacije, a po potrebi(iznimni slučajevi) tijekom cijele godine prema
nalogu načelnika Općine Podcrkavlje. Ručno metenje,košenje,sakupljanje smeća i
odvoz istog oko površina spomen obilježja na području Općine.
VRIJEME RADOVA: tijekom cijele godine i po potrebi

4. ODRŽAVANJE LOKALNIH CESTA
a) Čišćenje odvodnih jaraka, iskop zemljanog materijala sa izradom pokosa
b) Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona, krpanje udarnih rupa
nerazvrstanih cesta
c) Oborinska odvodnja –čišćenje i sanacija slivnika i zacijevljenih kanala, popravak
cijevnih propusta
d) Čišćenje nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja poslije većih kiša
e) Popravak betonskih kanalica i rubnjaka
f) Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima
g) Popravak signalizacije, natpisi s imenima ulica

h) Zimska služba
i) Hitni popravci i intervencije
OPIS POSLOVA: Održavanje lokalnih cesta vrši se prema ukazanoj potrebi na
području cijele Općine. Čišćenja odvodnih jaraka ,iskopi zemljanog mat.sanacije
lokalnih cesta se radi na području cijele Općine po potrebi(uz pomoć
bagera,traktora,odvoz i dovoz zemljanog te nasipnog materijala). Košenje bankina
se vrši po potrebi u svim naseljima Općine koristeći traktor i malčer (po potrebi
trimer). Postavljanje natpisa s imenima ulica će se odraditi u mjestima gdje
postoje ulice(Podcrkavlje, Tomica, Brod.Zdenci) . U zimskom periodu (zimska
služba) , koriste se (bager+ralica, traktor+ralica+posipač soli), te se predviđa
čišćenje lokalnih pješačkih nogostupa i svih javnih institucija na području cijele
Općine. Izlazak na teren predviđen je u skladu s potrebama Općine Podcrkavlje.
VRIJEME RADOVA: tijekom cijele godine i po potrebi.

5. ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA
a) Strojno čišćenje javno prometnih površina poljskih putova
b) Održavanje poljskih putova
c) Šljunčarenje(nasipanje) nerazvrstanih cesta putova, strojno planiranje
OPIS POSLOVA: Održavanje poljskih putova se vrši po potrebi na području cijele
Općine tijekom cijele godine, a i sezonski ako je potrebno(žetva,branje kukuruza
ili ostali radovi sezonski u poljima). Održavanje se vrši bagerom,traktor
prikolica(malčer),te ostali alati i strojevi za košenje i krčenje šikare uz poljske
putove. Nasipanje poljskih putova(dovoz nasipnog mat.i strojno planiranje
bagerom) planira se gdje je to potrebno na području cijele Općine i u dogovoru s
načelnikom.
VRIJEME RADOVA: sezonski i po potrebi

6. ODRŽAVANJE KANALA
a) Evidentiranje i čišćenje kanala i potoka
b) Održavanje kanala na području Općine
OPIS POSLOVA: Održavanje kanala se vrši prema ukazanoj potrebi na području
cijele Općine tijekom cijele godine i sezonski. Održavanja se vrše krčenjem šikare i
rušenjem stabala koja smetaju za slobodan protok ( stanje mirovanja vegetacija),
čišćenje(izmuljivanje ) kanala i odvoz zemlje(mulja), te planiranje (strojno),
kopanje novih kanala ako je potrebno u dogovoru s načelnikom Općine.
VRIJEME RADOVA: sezonski i po potrebi

7. USLUGA – KUĆANSTVA
a) Rad u kućanstvima (bager,traktor prijevoz,malčiranje,te usluge iz cijenika od
12.07.2018.)
VRIJEME RADOVA: prema dogovoru
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Josip Lovaković

