
Na temelju članka 28. 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, 153/09, 49/11, 84/11. i 90/11) i članka 31. Statuta Općine Koprivnički 

Ivanec («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 10/09), Općinsko 

vijeće Općine Koprivnički Ivanec na 31. sjednici održanoj 19. prosinca 2012. donijelo je 

 

 

P R O G R A M 

održavanja komunalne infrastrukture na području  

Općine Koprivnički Ivanec u 2013. godini 

 

 

I. 

 

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički 

Ivanec u 2013. godini (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se radovi na održavanju 

komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne 

naknade i Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: 

Proračun). 

II. 

 

 Iz sredstava komunalne naknade i Proračuna financirat će se održavanje 

komunalne infrastrukture u ukupnoj svoti 618.000,00 kuna. 

  

1. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina  

- opseg radova: održavanje čistoće i odvoz smeća s javnih površina, sanacija 

divljih deponija otpada                                                               54.000,00 kuna. 

 

2. Održavanje javnih površina  

- opseg radova: održavanje zelenila, zamjena dotrajalih sadnica ukrasnog bilja   

                                                                                                    15.000,00 kuna.                                                                                          

  

3. Održavanje nerazvrstanih cesta 

- opseg radova: nasipavanje cesta šljunkom, čišćenje snijega u zimskim 

mjesecima, polaganje sloja asfalta, kupnja i ugradnja betonskih cijevi za 

mostove                                                                                   200.000,00 kuna. 

 

4. Održavanje groblja 

- opseg radova: održavanje spomen-obilježja, odvoz smeća, održavanje 

zelenih površina, premještaj i obnova ograde                            29.000,00 kuna. 

 

5. Javna rasvjeta 
- opseg radova: popravak i zamjena rasvjetnih tijela, podmirenje troškova 

utroška električne energije, proširenje javne rasvjete              320.000,00 kuna. 

 

 



III. 

 

 Za veći opseg radova koje će biti nužno izvršiti na održavanju komunalne 

infrastrukture iz ovog Programa, a nisu predviđeni ovim Programom, sredstva će se 

osigurati u Proračunu. 

 

IV. 

 

 Ovaj Program objavit će se u «Službenom glasniku Koprivničko-križevačke 

županije», a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC 

 

 

KLASA: 363-02/12-01/03 

URBROJ: 2137/09-12-1 

Koprivnički Ivanec, 19. prosinca 2012. 

 

 

                             PREDSJEDNIK: 

                  Rade Prosenjak 


