REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠTITAR
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 363-02/18-01/02
URBROJ: 2212/09-02-19/12
Štitar, 08. veljače 2019. godine
Temeljem članka 71. i članka 74 . Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18.) , članka 46.
Statuta Općine Štitar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije: 03/13, 05/18), Općinski
načelnik , podnosi
IZVJEŠĆE
o utrošku sredstava sukladno izmjenama i dopunama Programa
održavanja mjesnog groblja za 2018. godinu
I. PLAN UTROŠKA
Temeljem Proračuna Općine Štitar i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu, utvrđeno je godišnje održavanje mjesnog groblja u Štitaru u
predvidivom iznosu od 80.000,00 kuna koja su predvidiva sredstva prihod grobne naknade i zakupa
grobnog mjesta, te sredstava komunalne naknade sukladno potrebi i mogućnostima.
Redovno održavanje čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela ili cijele
godine sa svrhom održavanja prohodnosti, tehničke ispravnosti nogostupa, parkirališta, objekata i
uređaja, a obuhvaća:


održavanje i košenje zelenih površina u i oko groblja, održavanje nasada i stabala,
mjestimični popravci nogostupa i parkirališta, održavanje prohodnosti i čišćenje od
snijega, održavanje objekata, održavanje uređaja vodoopskrbe i odvodnje, i sve ostalo za
redovno korištenje mjesnog groblja ………………………………….….. 15.000,00 kn.

Izvanredno održavanje i građenje mjesnog groblja povremeni su radovi, a obavljaju se radi
mjestimičnog poboljšanja i korištenja groblja, a obuhvaća:


izgradnju i uređenje ograda (betonskih, zidanih, željeznih i žičanih)……… 65.000,00 kn.

II . IZVRŠENJE
Sukladno obračunu proračuna za 2018. godinu za održavanja mjesnog groblja u 2018. godini
utvrđeni su iznosi utroška kako slijedi;


održavanje i košenje zelenih površina u i oko groblja, održavanje nasada i stabala,
mjestimični popravci nogostupa i parkirališta, održavanje prohodnosti i čišćenje od

snijega, održavanje objekata, održavanje uređaja vodoopskrbe i odvodnje, i sve ostalo za
redovno korištenje mjesnog groblja ………………………………….……. 7.999,99 kn.
Izvanredno održavanje i građenje mjesnog groblja povremeni su radovi, a obavljaju se radi
mjestimičnog poboljšanja i korištenja groblja, a obuhvaća:


izgradnju i uređenje ograda (betonskih, zidanih, željeznih i žičanih)...……

0,00 kn.

Radi sagledavanja ukupnosti ulaganja obrazloženje koje slijedi dano je po razvojnim zahvatima s
izvorima financiranja.
K 1003 04 – Izgradnja objekata na mjesnom groblju.
Zbog izostanka prihoda od grobne naknade i izostanka odobrenja utroška sredstava od komunalne
naknade, izvršeni su samo radovi uređenja ulaza u mrtvačnicu postavljanjem protukliznih
porculanskih pločica , dok je za radove izgradnje proveden postupak jednostavne nabave i potpisan
ugovor s izvođačem radova.
Općinski načelnik
Marko Bikić

Dostaviti:
1. Općinsko vijeće Općine Štitar.
2. „Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske Županije.
3. Pismohrana.

