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Temeljem članka 74.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N.68/18 i 110/18.), te članka 
48. Statuta Općine Tordinci («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije 4/18., 9/20), 
Općinski načelnik  donosi:  
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA  
održavanja komunalne infrastrukture  

 
Članak 1. 

Utvrđuje se da je u tijeku 2020. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture 
za djelatnost iz članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kako slijedi:  
 

1. Komunalna djelatnost javne rasvjete 
 

 Za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete utrošeno je 69.840,00 kn.  
Održavanje je izvodio LUK obrt za usluge, vl. Jure Čapalija a odnosi se uglavnom na: 
- izmjenu žarulja,  
- izmjenu dijelova,  
- montaže i demontaže  
- usluga autokorpe. 
 

 Za trošak javne rasvjete ( elek. energija) utrošeno je 122.278,34 kn.  
 
 

2. Komunalna djelatnost održavanje zelenih površina  
 

 
 Za uređenje  javnih površina utrošeno je 245.000,00 kn. 

Navedeni iznos se odnosi na: 
 
- košnju zaraslih površina trimerom – izvršio je Rarus j.d.o.o. u iznosu od 175.569,40 kn. 
Košnja je izvršena u sva četiri mjesta općine (Tordinci, Antin, Mlaka Anrinska i Korođ). 
Pokošena su mjesna groblja, oko Domova kulture, dječja igrališta, okoliš škola i druge 
lokacije. 
 



 
  Za sadnice iz tvrtke Floreo d.o.o. iz Osijeka utrošeno je 64.715,00kn 

Posađeno je 86 sadnica u ulici Ivana Gundulića u Antinu (dio ulice). 
 

 Za sanaciju divljih odlagališta utrošeno je 117.250,00 kn 
Sanaciju odlagališta izvršila je tvrtka Bager centar.  
U razdoblju od 24.02. do 09.03.2020. godine saniralo se je divlje odlagalište otpada u 
Tordincima za iznos od 18.625,00kn. 
U razdoblju od 24.04. do 22.06.2020. godine saniralo se je divlje odlagalište u Antinu za 
iznos od 98.625,00kn. 
 
 
 

3. Komunalna djelatnost deratizacija i dezinsekcija 
 

 Za deratizaciju utrošeno je 43.960 kn. Izvršena je od strane Pestrid d.o.o. Bilje. 
Navedeni iznos se odnosi na: 
 
- sustavna deratizacija domaćinstava u proljetnom terminu  
- sustavna deratizacija poslovnih objekata u proljetnom terminu  
- sustavna deratizacija domaćinstava u jesenskom terminu  
- sustavna deratizacija poslovnih objekata u proljetnom terminu  
 
Sredstva su izdvojena iz sredstava komunalne naknade i drugih izvora proračuna Općine.  
 
 

Članak 2. 
Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz 
članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2020. godini u Općini Tordinci objaviti će 
se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko – srijemske županije.  
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