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Temeljem  članka 89. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Općine Žakanje, 
09/05) i članka 27. Statuta Općine Žakanje ("Službeni glasnik Općine Žakanje", broj 03/09) 
Općinsko vijeće Općine Žakanje je na 24. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine 
donijelo

PLAN ODRŽAVANJA PROMETNIH I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA
U ZIMSKIM UVJETIMA ZA SEZONU 2016/2017.

Članak 1. 

Ovim planom održavanja prometnih i drugih javnih površina u zimskim uvjetima za
sezonu 2016/2017. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se način i  prioriteti čišćenja 
nerazvrstanih cesta, ulica i drugih površina na području Općine Žakanje za 2016/2017. 
godinu.

Članak 2. 

Pod zimskom službom podrazumijevaju se radovi neophodni za održavanje
prohodnosti nerazvrstanih cesta, ulica, parkirališta i drugih površina radi sigurnog odvijanja
prometa u zimskim uvjetima.

Članak 3.  

Zimska služba organizirana je za cijelo zimsko razdoblje, od 15. studenog 2016. do
15. travnja 2017. godine.

Članak 4. 

Zimsku službu na području Općine Žakanje provoditi će: 

1. Hrvatske ceste i Županijska uprava za ceste- državne, županijske i lokalne ceste u skladu
sa svojim Planom zimske službe

2. Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje:
a. parkirališta ispred poslovno-stambenog objekta Općine Žakanje, ispred 

ambulante, pošte, dječjeg vrtića i škole;  
b. Pristupna cesta i parkiralište ispred mrtvačnice u Žakanju; 
c. Prilazna cesta i ceste u Poslovnoj zoni Žakanje;



d. Ostale nerazvrstane ceste i javne površine na području Općine Žakanje po 
nalogu načelnika 

3. Mjesni odbori- čišćenje nerazvrstanih cesta organizira svaki Mjesni odbor na svojem 
području. Iz Proračuna Općine Žakanje nadoknadit će se trošak za gorivo po izvršenom 
čišćenju snijega, a na temelju ispostavljenog računa za gorivo ovjerenog od predsjednika 
Mjesnog odbora.

4. O uklanjanju snijega i leda s javnih površina uz zgradu brinu vlasnici zgrada odnosno
vlasnici ili korisnici stanova i poslovnih prostorija u zgradi.
O uklanjanju snijega i leda s javnih površina uz poslovne zgrade brinu pravne ili fizičke 
osobe koje su vlasnici, odnosno korisnici poslovnog prostora u tim zgradama.

Članak 5. 

Prometne i druge javne površine moraju se, radi sprečavanja nastanka leda i radi 
sprečavanja klizanja, posipati odgovarajućim materijalom. 

Sol i sipinu za posipanje nabavit će Općina Žakanje. 

Članak 6.  

Sredstva za provedbu Plana zimske službe za 2016/2017. godinu planirana su u
Proračunu Općine Žakanje za 2017. godinu  

Članak 7. 

 Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku 
Općine Žakanje". 
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