
Na osnovi članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj:
68/18. i 110/18.) i članka 17. Statuta Općine Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“ broj
18/09., 3/13. i 14/18.), Općinsko vijeće Općine Lupoglav na svojoj sjednici od 18. prosinca
2020. godine donijelo je

P R O G R A M
održavanja komunalne infrastrukture Općine Lupoglav

za 2021. godinu

Članak 1.
Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Lupoglav

u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s
procjenom pojedinih troškova po djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.
U smislu članka 1. ovog Programa, iz Proračuna Općine Lupoglav za 2021. godinu

financirat će se, odnosno sufinancirati Programi s iznosima u kunama (uključen PDV), kako
slijedi:

1. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.000

2. Razne usluge tekućeg i investicijskog održavanja 40.000

3. Izdaci za javnu rasvjetu: a) utrošak 70.000

b) održavanje 50.000

4. Održavanje čistoće javnih površina- odvoz kontejnera 50.000

5. Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 70.000

6. Uređenje izvorišta/vodotoka na području Općine Lupoglav 30.000

7. Uređenje deponija na području Općine Lupoglav 10.000

8. Uređenje poljoprivrednih i protupožarnih putova 60.000

UKUPNO: 390.000

Program se temelji na stvarnim potrebama održavanja za djelatnosti navedene u
stavku 1. ovog članka i raspoloživim financijskim sredstvima za te namjene.

Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovog Programa uprihodit će se po osnovi zaduženja

obveznika komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna Općine Lupoglav za 2021.
godinu, te će se ista koristiti po stavkama pojedine komunalne djelatnosti kao što je
prikazano.



Članak 4.
Ukupno predviđeni troškovi za materijal i dijelove te razno tekuće i investicijsko

održavanje iznose 50.000 kuna, od toga za materijal i dijelove 10.000 kuna, za održavanje
vozila 5.000 kuna, opreme 10.000 kuna, zgrade 15.000 kuna, te za ostala tekuća održavanja
10.000 kuna.

Članak 5.
Na ime ukupnih troškova utroška i održavanja javne rasvjete za područje Općine

Lupoglav Programom je planirano izdvojiti 120.000 kuna, od toga 70.000 kuna za utrošak
električne energije te 50.000 kuna za održavanje postojeće javne rasvjete.

Članak 6.
U okviru rashoda za komunalne usluge 50.000 kuna otpada na odvoz kontejnera

smještenih u blizini groblja.

Članak 7.
Za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta izdvojit će se 70.000 kuna, za uređenje

izvorišta/vodotoka na području Općine Lupoglav 30.000 kuna, za uređenje deponija smeća
10.000 kuna, te za uređenje poljoprivrednih i protupožarnih putova 60.000 kuna.

Članak 8.
Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,

Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2021.
godine.
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