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Trpanj,  26 . srpnja   2021.  
 
Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br.68/18,110/18 i 32/20) 
članka 30. Statuta Općine Trpanj(Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br. 6/13,14/13,  
7/18 , 11/19 – pročišćeni tekst,  7/20 i 4/21),  Općinsko vijeće Općine Trpanj, na svojoj  2. sjednici, 
održanoj  26. srpnja 2021. godine, usvojilo je  
 
 
                 IZVJEŠTAJ 
            o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 
 
 
              

1.    Program održavanja komunalne infrastrukture za Općinu Trpanj u 2020. godini za djelatnosti  
       iz članka 22.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (dalje Program)  donesen je na 22.sjednici 
       Općinskog vijeća održanoj 20. svibnja 2020. godine.Odluku o izmjenama i dopunama 
       Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini Općinsko vijeće općine Trpanj 
       donijelo je na 25. sjednici održanoj 29.prosinca 2020. godine.   
2.    Navedenim Programom  određen  je  opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih 
       troškova, po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s 
        naznakom izvora. 
3.   Obavljenje djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća:  

-  održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenja javnih površina, 
-  održavanje javnih površina, 
-  odvodnja atmosferskih voda, 
-  održavanje groblja 
-  održavanje nerazvrstanih cesta, 
-  održavanje javne rasvjete, 

 
4.   Ukupna sredstva za izvršenje Programa planirana su u iznosu od   407.000,00 kuna, a za         
izvršenje Programa u 2020. godini utrošeno je 402.347,24 kuna iz prihoda od komunalne naknade 
i općih prihoda i primitaka kako slijedi: 

 
     4.1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA 

 
              Br.       Opis poslova                                         Planirano(kn)              Ostvareno (kn)                   

 
1.        čišćenje javnih površina                          190.000,00                      246.198,75  
 
Izvor financiranja : komunalna naknada -200.855,00 kn, opći prihodi i primici -45.343,75 kn 

 
4.2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 

 



              Br.         Opis poslova                                       Planirano(kn)               Ostvareno (kn)            
 

 1.          održavanje nerazvrstanih cesta              70.000,00                          20.500,00           
     

Izvor financiranja : komunalna naknada- 20.500,00 kn 
 

4.3.  ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 
 

              Br.         Opis poslova                                      Planirano(kn)               Ostvareno (kn)           
 

1.            utrošak  javne rasvjete,usluge              147.000,00                      135.648,49 
               održavanja, materijal i dijelovi  

 
              Izvor financiranja : komunalna naknada 95.943,90 kn, opći prihodi i primici- 39.704,59 kn 

                         
5.    Ovaj Izvještaj objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije i web 
stanici općine Trpanj. 

 
 
 
        Predsjednik Općinskog vijeća: 
                    Ivan Veić v.r. 
 
 


