
Na temelju članka 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 68/18), te 

članka 29. Statuta Općine Kula Norinska («Službeni glasnik Dubrovačko - neretvanske županije» 

br. 06/13 i 05/18), Općinsko vijeće Općine Kula Norinska, na svojoj XVIII. sjednici održanoj dana 

11. prosinca 2019. g. donijelo je 

 

P R O G R A M 

održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Kula Norinska 

 

Članak 1. 

 

Ovim Programom uređuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2020. godini na području 

Općine Kula Norinska za komunalne djelatnosti: 

- održavanje javnih površina, 

- održavanje nerazvrstanih cesta, 

- održavanje groblja, 

- javna rasvjeta 

 

Program iz stavka 1. ovog članka utvrđuje su: 

- opis poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, 

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja 

 

Članak 2. 

 

U 2020. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove odluke u Općini Kula 

Norinska obuhvaća: 

 

 I Održavanje javnih površina 

 

- I Uređenje zelenih površina 

Ukupna sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od 20.000,00 kn, a financirati će 

se iz sredstava komunalne naknade. 

 

- II Održavanje nerazvrstanih cesta 

Radovi na sanaciji nerazvrstanih cesta na području Općine Kula Norinska od 50.000,00 kn 

Ukupna sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od 50.000,00 kn, a financirati će 

se iz sredstava županijskih sredstava, komunalne naknade i vlastitih sredstava. 

 

- III Održavanje groblja 

Uređenje groblja-mrtvačnica 

Ukupna sredstva za izvršenje ovih radova previđaju se u iznosu od 50.000,00 kn, a financirati će 

se iz sredstava komunalne naknade i vlastitih sredstava. 

 

- IV Javna rasvjeta 

Podmirivanje troškova energije za rasvjetljavanje javnih površina i redovna zamjena rasvjetnih 

tijela na području Općine Kula Norinska i investicijsko održavanje istih. 



Ukupna sredstava za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od 220.000,00 kuna, a financirati 

će se iz dijela sredstava komunalne naknade, komunalnog doprinosa i iz vlastitih sredstava. 

 

Članak 3. 

 

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Dubrovačko-

neretvanske županije. 

 

 

 

KLASA: 363-01/19-01/04                                                          Općinsko vijeće  

URBROJ: 2148/02-19-1                                                              Predsjednik 

Kula Norinska, 11. prosinca 2019. g.                                          Nikola Batinović 
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