REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJA VRBA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-02/16-01/10
UR.BROJ. 2178/28-02-18-4
Gornja Vrba, 19. ožujka 2018. godine

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 45. Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 1/18.), Općinski načelnik općine Gornja Vrba podnosi:
IZVJEŠĆE
o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture
za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
u općini Gornja Vrba za 2017. godinu

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
-

Redovito su se čistile rigolice za odvodnju oborinskih voda na javnim površinama u
vlasništvu općine

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH
POVRŠINA
-

Trg i ostala javna površina ispred općinske zgrade se održavala redovito, uz suradnju s
TD Palma.
Kosile su se javne površine uz prometnice u Sj. gospodarskoj zoni i u Ul. Zvonka
Žuljevića te iza škole na Seoštini.

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
-

-

Na redovito održavanje javnih površina (uređenje površine oko igrališta iza škole u
Gornjoj Vrbi, košenje bankina u Sj. gospod. zoni, kod škole u Gornjoj Vrbi i prema
groblju u Donjoj Vrbi dva do tri puta godišnje itd.) utrošeno je 29.500,00 kn.
Izvršena je rekonstrukcija pješačke staze u Ul. vrbskih žrtava u Gornjoj Vrbi za što je
utrošeno 141.362,50 kn.
Za nabavu stabala koja su posađena na javne površine utrošeno je 45.036,52 kn.

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I POLJSKIH PUTEVA
Održavale su se nerazvrstane ceste na području Općine, neasfaltirane ceste su se
nasipavale kamenim agregatom u proljeće i u jesen, a za sve je ukupno utrošeno 366.088,44 kn.

Nasute su otresnice na pojedine poljske puteve u Gornjoj Vrbi u dijelu koji se spaja na
lokalne asfaltirane ceste, a za što je utrošeno ukupno 13.742,50 kn.
V. ODRŽAVANJE GROBLJA
Na temelju Ugovora koji Općina Gornja Vrba ima s TD Palma, groblje u Donjoj Vrbi je
redovito košeno i čišćeno.
VI. JAVNA RASVJETA
Utrošak električne energije za javnu rasvjetu iznosio je 178.645,72 kn, a plaćen je iz Proračuna
općine, odnosno komunalne naknade.
U sklopu održavanja se redovito održavala javna rasvjeta, a za božićne blagdane su
pojedine ulice prigodno ukrašavane. Za sve je ukupno utrošeno 51.156,99 kn iz Proračuna,
odnosno sredstava komunalne naknade.

Općinski načelnik:
Ivan Vuleta, dipl.ing.

Dostaviti:
1. Pismohrana
2. Dokumentacija
3. Redakcija „Službenog vjesnika BPŽ“

