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 Temeljem članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu («NN» RH broj 68/18, 
110/18 i 32/20), članka 29. Statuta Općine Tordinci («Službeni vjesnik» Vukovarsko-
srijemske županije broj 09/20) Općinsko vijeće Općine Tordinci na svojoj 25-oj sjednici 
održanoj 31. prosinca 2020. godine donosi: 
 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
održavanja komunalne infrastrukture Općine Tordinci  

za 2020. godinu 
 
 Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine 
Tordinci za 2020. godinu mijenja se Program održavanja komunalne infrastrukture Općine 
Tordinci za 2020. godinu («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije broj 21/19) te 
glasi: 

Članak 1. 
 Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području Općine Tordinci za 2020. g, kako slijedi: 
 

- javna rasvjeta 
- održavanje zelenih površina 
- sanacija divljih odlagališta 
- deratizacija i dezinsekcija 

 
 

Program utvrđuje: 
- opis poslova s procjenom troškova za održavanje objekata i uređaja, te za nabavu 

opreme, 
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora 

financiranja djelatnosti. 
 

Članak 2. 
Sukladno članku 1. ovog Programa obuhvaćene su sljedeće komunalne djelatnosti: 
 

1. Ukupni rashodi za održavanje javne rasvjete predviđeni su u iznosu  od 70.000,00 kn a 
za potrošnju električne energije predviđeni su iznosu od 120.000,00 kn. 
Rashodi za javnu rasvjetu financirati će se iz prihoda komunalni doprinos i naknade. 

      



 
2. Za održavanje zelenih površina i uređenje putova planirano je ukupno 393.500,00kn a 

odnosi se za sljedeće aktivnosti: 
-košenje zelenih površina 
-uređenje putova 
-čišćenje snijega 
-najam reciklažnog dvorišta 
-sanacija odlagališta 
 
Ukupni rashodi za održavanje zelenih površina financirati će se iz prihoda 
komunalnog doprinosa i naknada te iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine. 
 
 

3. Rashodi za deratizaciju i dezinsekciju predviđeni su u iznosu 45.000,00 kuna a 
financirati će se iz prihoda iz prihoda od tekućih pomoći države. 

 
 
 
 

Članak 3. 
Ovaj program stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko- 
srijemske županije. 
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