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Na temelju članka 28. stavka 1. 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, 90/11, 94/13, 153/13. i 147/14) i članka 31. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko 
– križevačke županije“ broj 6/13), Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na 12. sjednici održanoj 29. prosinca 
2014. donijelo je 
 

P R O G R A M  
o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini 
 

I. 
 U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini 
(„Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 18/13) (u daljnjem tekstu: Program), u točki II. 
podtočke 1, 2, 3, 4. i 5 mijenjaju se i glase: 
 

1. Održavanje javnih površina 
- mehaničko rezanje živice oko spomen obilježja u parku na Trgu slobode i oko 
Dječjeg vrtića ''Košutica'' (dvaput godišnje: u mjesecu svibnju i listopadu),  
obrezivanje grana stabala na svim javnim površinama, te odvoz na deponij  
(rano proljeće ili kasno ujesen), radove izvode komunalni zaposlenici, 
- košnja trave traktorićem i trimerom u parku, okolišu oko crkve, dvorištu Dječjeg vrtića 
 ''Košutica'' i ostalim javnim površinama na Trgu slobode i uz Dravsku ulicu –  
ukupno 27.600 m², 5 puta godišnje (u razdoblju svibanj - lipanj, kolovoz – rujan) 
i košnja trave na nogometnom igralištu oko 15.000 m², 12 puta godišnje (u razdoblju 
travanj – svibanj – lipanj: 5 puta, srpanj : 2 puta, kolovoz – rujan – listopad: 5 puta), 
radove izvode komunalni zaposlenici, za izvođenje tih radova uračunati su   
troškovi  nabave goriva i maziva                                                                                               35.000,00 kuna,                                                                             
i troškovima održavanja uređaja za košenje                                                                           33.000,00 kuna, 
- nabava i sadnja sadnica crnogoričnih i bjelogoričnih sorti i sadnica cvijeća oko 
 centralne javne površine na Trgu slobode (park, crkva, vrtić i općina),                              4.500,00 kuna. 
 

2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina   
 - redovito čišćenje javnih površina, prema potrebi i mehaničko i ručno  
 skupljanje lišća u parku oko crkve, igrališta, Dječjeg vrtića ''Košutica'', s odvozom  
 na odlagalište otpada, dvaput godišnje (veljača, studeni) i čišćenje javnih i zelenih 
 površina i košara za smeće, minimalno jednom tjedno tijekom cijele godine, 
 radove izvode komunalni zaposlenici, 
 - usluga pražnjenja septičkih jama Društvenog doma Ferdinandovac tijekom cijele 
godine (1 pražnjenje svih septičkih jama, 6 cisterni – 10 puta godišnje)                               5.500,00 kuna, 
 - usluga pražnjenja i odvoza staklene i pet ambalaže iz kontejnera – ugovorna obveza 
 UNIJA NOVA – jednom mjesečno,                                                                                               2.000,00 kuna, 
-  obveza odvoza komunalnog otpada,                                                                                        1.000,00 kuna.  

 Sredstva za izvršenje radova iz točke II. podtočke 1. i 2. ovog Programa predviđaju se u ukupnoj svoti 
81.000,00 kuna, uz izvršavanje poslova zaposlenika Vlastitog komunalnog pogona, a financirat će se iz sredstava 
Proračuna općine Ferdinandovac za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun).  
 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta 
 - tekuće održavanje makadamskih cesta i putova na području Općine, 
   navozom šljunka na nerazvrstane ceste 
   nabava i prijevoz prirodnog  šljunka oko cca. 180 m³                                                         20.000,00 kuna,   
                          
 - planiranje makadamskih cesta i putova grejderom 1 puta godišnje tijekom  
   mjeseca travnja- svibnja                                                                                                           11.000,00 kuna, 
 - zimska služba - čišćenje i razgrtanje snijega po cestama i putovima na području 
   Općine, predviđeno čišćenje strojnom ralicom u razdoblju siječanj - veljača  
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   te studeni – prosinac                                                                                                                 12.000,00 kuna,                                                                                                
 - tekuće održavanje i godišnji pregled skele ''Brodić''                                                            7.000,00 kuna,   
  - povremene usluge planiranja, utovara i prijevoza strojevima, kombinirkom 
    i kamionom za zemljane i građevinske radove na javnim površinama 
    i nerazvrstanim cestama                                                                                                         7.000,00 kuna.                                                                                 

Sredstva za izvršenje radova iz točke II. podtočke 3. predviđaju se u ukupnoj svoti 57.000,00 kuna, a 
financirat će se iz sredstava prihoda od komunalne naknade za 2014. godinu.  
 

4. Održavanje groblja 
- strojna košnja traktorićem i trimerom zelenih površina groblja sa skupljanjem trave 
   na površini od oko 14.000 m², 5 puta godišnje – prva košnja u travnju a zadnja u  
   periodu od 15. do 31. listopada (poslove izvršavaju komunalni radnici), 
   utovar i prijevoz smeća iz groblja na odlagalište komunalnog otpada ''Orl'', 
   4 puta godišnje, svibanj – listopad                                                                                         3.500,00 kuna.                                                                                                         

Sredstva za izvršenje radova iz točke II. podtočke 4. predviđaju se u ukupnoj svoti 3.500,00 kuna, a 
financirat će se iz sredstava prihoda od komunalne naknade za 2014. godinu.  

 
5. Javna rasvjeta 

 - redovna zamjena rasvjetnih tijela (dva puta tijekom godine), nabava 
   i ugradnja novih kompleta armatura za javnu rasvjetu te nabava  
   vanjskih električnih ormarića za trafostanicu                                                                       65.000,00 kuna.                                                                                       

Sredstva za izvršenje radova iz točke II. podtočke 5. predviđaju se u ukupnoj svoti  65.000,00 kuna, a 
financirat će se iz dijela sredstava prihoda od komunalne naknade za 2014. godinu (do iskorištenja svih 
planiranih 150.000,00 kuna) a ostatak iz Proračuna.  
 

II. 
U točki III. brojka ''470.000,00'' zamjenjuje se brojkom ''206.500,00''. 
 

III. 
 Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Koprivničko-
križevačke županije''. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE FERDINANDOVAC 

 
 
 
KLASA: 363-02/14-01/01 
URBROJ: 2137/15-14-1 
Ferdinandovac, 29. prosinca 2014. 

 
 PREDSJEDNIK: 

 
                                                                                                                                  Vjekoslav Čordašev, prof.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 


