
 
 Na temelju  članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar.nov., br. 26/03 – pročišćeni 
tekst, 82/04 ,178/04,38/09,79/09, 153/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94/13,153/16,147/14 i 36/15), 
Zakona o proračunu (Nar.nov., br. 96/08) , te članka 32. Statuta Općine Sikirevci («Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije», br. 3/2013), Općinsko vijeće Općine Sikirevci na 4. sjednici održanoj  
15.prosinca 2017.godine, donijelo je 
 

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI P R O G R A M A  
održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godinu 

I. 
Članak 4. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu ("Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije "br. 11/2017) u cijelosti se mijenja i glasi: 

"Članak 4. 
Za radove iz članka 3. ovog Programa, planirana su sredstva u Proračunu Općine Sikirevci u okviru  
Aktivnost –Održavanje javnih površina, , Kapitalni projekt – Nabavka komunalne opreme. 
 
Obavljanje: u posebnim slučajevima odabrani izvoditelj prema ugovoru i zaposlenici preko ugovora o 
djelu . 
Financiranje: iz komunalne naknade,  općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda,  tekućih pomoći iz 
državnog proračuna.  
Troškovi održavanja javnih površina : 91.000,00 kuna. 

II. 
 

Članak 8. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu ("Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije "br. 11/2017) u cijelosti se mijenja i glasi: 

.Članak 8. 
Za radove iz članka 7. ovog Programa planirana su sredstva u Proračunu Općine Sikirevci u okviru  
Programa održavanja  komunalne infrastrukture, Aktivnost – Održavanje groblja u  iznosu  od  
6.950,00 kuna. 
Obavlja: pomoć Općine u materijalu ili odabrani izvoditelji prema ugovoru 
Financiranje: iz vlastitih prihoda 
Troškovi:  6.950,00 kuna ." 

III. 
Članak 11. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu ("Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije "br. 11/2017) u cijelosti se mijenja i glasi: 

"Članak 11. 
Za radove iz članka 9. i 10. ovog Programa planirana su sredstva u Proračunu Općine Sikirevci  u 
okviru Programa održavanja komunalne infrastrukture, Aktivnost održavanja javne rasvjete, a 
obuhvaća troškove električne energije i održavanje i to u iznosu od 105.500,00 kuna. 
Obavljanje: odabrani izvoditelj – prema ugovoru 
Financiranje: iz komunalne naknade i drugih prihoda proračuna 
Troškovi: 105.500,00 kuna. 

IV. 
 Ova Izmjena i dopuna Program stupa na snagu danom objave, a objavljuje se  u «Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije»  , s  primjenom  od 1.siječnja 2017. god. 

 
KLASA: 400-08/17-01/03 
URBROJ: 2178/26-02-16-07 
Sikirevci,  15.prosinac 2017 .godine                                                               

                                                                                                       Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                          Općine Sikirevci: 

                                                               Josip Matić 
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