
Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 

68/18, 110/18. i 32/20) i članka 42. Statuta Općine Pitomača (“Službene novine” Općine Pitomača, 

broj 1/21. i 4/21), Općinski načelnik Općine Pitomača, podnosi 

 

I Z V J E Š Ć E  

O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA 2022. GODINU 

 

I. 

 Izvješćem o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području općine Pitomača za 2022. godini (u daljnjem tekstu: Izvješće) obuhvaćeno je održavanje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2022. godinu.  

 

II. 

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača 

za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Program) donesen je 15. prosinca 2021. godine, a Program o 

izmjenama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine 

Pitomača za 2022. godinu donesen je 15. prosinca 2022. godine. Sve je objavljeno u „Službenom 

novinama“ Općine Pitomača broj 9/21. i 10/22. 

 

III. 

 U 2022. godini naplaćeno je 1.124.790,93 kuna (slovima: milijun sto dvadeset četiri tisuće 

sedamsto devedeset kuna i devedeset tri lipe) prihoda od komunalne naknade. 

Od planiranog opsega Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2022. godinu, koji je sadržavao opis i opseg poslova s procjenom troškova po djelatnostima, kao i 

iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja, 

tijekom 2022. godine realizirano je poslova u vrijednosti od 1.036.353,25 kuna (slovima: milijun 

trideset šest tisuća tristo pedeset tri kune i dvadeset pet lipa) na ime održavanja komunalne 

infrastrukture u slijedećim djelatnostima, kako slijedi: 

 

 Opis i opseg poslova 

održavanja: 

Planirano      

sredstava: 

   Realizirano:      Izvor 

financiranja: 

Održavanje 

nerazvrstanih 

cesta 

 

Šljunčanje nerazvrstanih cesta,  

strojno planiranje, iskop 

zemljanog materijala  sa  

izradom pokosa kod proširenja 

trupa cesta, sanacija 

oštećenog asfalta sa 

zamjenom tampona, krpanje 

udarnih rupa nerazvrstanih 

cesta, košnja bankina uz 

  900.000,00 kn 299.793,75 kn Komunalna  

naknada, 

naknada za 

eksploataciju  

mineralnih 

sirovina 



nerazvrstane ceste, postava 

vertikalne i horizontalne 

signalizacije, zimska služba 

Održavanje 

i uređenje 

javnih 

površina 

Čišćenje i održavanje travnatih 

površina, uređivanje drveća, 

živica i cvjetnih gredica, 

održavanje javnih zelenih 

površina strojnom košnjom i  

malčiranjem, održavanje 

zelenih površina dječjih 

igrališta, održavanje 

spomenika i spomen - 

obilježja, ručno čišćenje javno 

- prometnih površina 

  340.000,00 kn 315.715,50 kn Komunalna 

naknada 

Održavanje i 

uređenje 

javne 

rasvjete 

Materijal i usluge održavanja 

javne rasvjete, potrošnja 

električne energije za javnu 

rasvjetu 

  580.000,00 kn 

 

420.844,00 kn Komunalna 

naknada 

Održavanje 

groblja 

Održavanje groblja i 

mrtvačnica 

            0,00 kn           0,00 kn Komunalna 

naknada 

 

Ukupno: 
 

1.820.000,00 kn 1.036.353,25 kn  

 

IV. 
Izvješće se upućuje Općinskom vijeću Općine Pitomača na usvajanje. 

 

 

KLASA: 363-01/21-01/22 

URBROJ: 2189-16-23-4 
Pitomača, 14. veljače 2023.   
 

OPĆINA PITOMAČA 
 
 

                      OPĆINSKI NAČELNIK: 
                                                           Željko Grgačić 
 
 
 
 
 



                             - P R I J E D L O G - 
 

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 

68/18, 110/18. i 32/20), članka 29. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, 

broj 1/21. 4/21) i Izvješća Općinskog načelnika, Općinsko vijeće na ___ sjednici, održanoj 

________ 2023. godine, donijelo je 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2022. godinu 

 

I. 

 Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području općine Pitomača za 2022. godinu. 

  

II. 

Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 

 

III. 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

 

 

KLASA: 363-01/21-01/22 

URBROJ: 2189-16-23-5 

Pitomača, _______ 2023. 

 

OPĆINA PITOMAČA 

        OPĆINSKO VIJEĆE    

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

         

     PREDSJEDNIK: 

                      Rikard Bakan, mag.oec. 

 

 


