Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj
26/03-pročišćeni tekstu, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,
94/13, 153/13,147/14 i 36/15) i članka 83., 84. i 85. Statuta Općine Kijevo (Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije» broj 08/09 i 05/13) Općinsko vijeće Općine Kijevo na svojoj 21.
sjednici održanoj dana 07.12.2016. godine donosi
PROGRAM
održavanje komunalne infrastrukture na
području Općine Kijevo u 2017. godini
Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2017. godini na
području Općine Kijevo za komunalne djelatnosti:
1.
2.
3.
4.
5.

održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
održavanje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje groblja
održavanje javne rasvjete

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
-

opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po
djelatnostima,
iskaz financijskih sredstava potrebnim za ostvarivanje programa s naznakom
izvora financiranja.
Članak 2.

U 2017. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u
Općini Kijevo obuhvaća:
1. ODRŽAVANJE CISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE
JAVNIH POVRŠINA
1.1. Čišćenje snijega na
Području Općine Kijevo

15.000,00

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki financirati će se iz komunalne
naknade i proračuna Općine Kijevo.
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2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
2.1. Održavanje nerazvrstanih cesta, nasipanje oštećenja
na neasfaltiranim cestama, betoniranje rubnjaka uz
asfaltirane ceste

10.000,00

Sredstva za izvršavanja ovih radova financirati će se iz komunalne naknade i
proračuna Općine Kijevo.
3. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
3.1.- održavanje javne rasvjete

10.000 ,00

Sredstva za financiranje navedenih radova financirati će se iz odobrenih sredstava
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Članak 3.
Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od
35.000,00 kuna.
Članak 4.
Iznosi navedeni u Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Kijevo u 2017. godini iskazani su sa PDV-om.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasilu
općine Kijevo».a primjenjuje se od 01.01.2017. godine
Klasa: 363-05/16-01/21
Ur.broj: 2182/15-01/16-04
Kijevo, 07.12.2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
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