
 PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE 
NA PODRUČJU GRADA PREGRADE 

ZA 2015. GODINU 

Temeljem Programa  održavanja  komunalne  infrastrukture  za  djelatnosti  koje  se  financiraju  iz  sredstava
komunalne naknade u Gradu Pregradi za 2015. godinu, a koji je donijelo Gradsko vijeće Grada Pregrade,
utvrđeno je godišnje održavanje javne rasvjete u predvidivom iznosu od 100.000,00 kuna. 

Programom održavanja javne rasvjete u 2015. godini se predviđa: 

• Održavanje  ispravnosti  postojećih  svjetiljaka  u  što  je  uključeno  zamjena  pregorjelih  žarulja,
prigušnica, propaljivača, preklopnika prigušnice, kondenzatora te zamjena oštećenih grla, sjenila,
zaštitnih stakala, polikarbonatnih kugli i polukugli. 

• Zamjena  dotrajalih  ili  oštećenih  podzemnih  ili  nadzemnih  el.  instalacija  kojima  se  napaja  javna
rasvjeta električnom energijom. 

• Popravak ili zamjena oštećenih i dotrajalih stupova javne rasvjete novim ili obnovljenim. 

• Rekonstrukcija, sanacija ili zamjena dotrajalih, devastiranih ili na drugi način uništenih svjetiljaka. 

• Izmještanje mjerno razdjelnih mjesta javne rasvjete iz HEP-ovih objekata (trafostanica) ugradnjom
izdvojenih samostojećih ormarića javne rasvjete. 

• Izmještanje trase (stupova i svjetiljaka) javne rasvjete u svrhu boljeg osvjetljenja prometnica i trgova.

• Praćenje potrošnje električne energije analizom mjesečnih računa za javnu rasvjetu. 

• Izrada snimke postojećeg stanja javne rasvjete koje bi sačinjavalo popis priključnih mjernih mjesta
sa vrstama i snagama svjetiljaka koje su iz njih napojene. 

Popravak neispravnih svjetiljaka javne rasvjete na području Grada, u smislu zamjene žarulja, prigušnica, grla
i  ostalih  djelova  svjetiljaka,  predlaže  se  izvršiti  jedan  puta  mjesečno.  Popravak  će  se  vršiti  na  osnovu
snimljenog postojećeg stanja u pojedinim ulicama, trgovima i naseljima temeljem popisa od strane izvođača
radova tvrtke XXXXXXXXX, prijave kvarova od strane građana Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo
Grada Pregrade putem telefona i maila objavljenim na web stranicama grada Pregrade, odnosno osobno u
prostorijama grada. 

Upravni odjel za financije i gospodarstvo vodi evidenciju postojećeg stanja javne rasvjete, a koja se sastoji
od evidencije postojećeg stanja javne rasvjete s priključkom na izdvojeni ormarić, postojeće stanje javne
rasvjete s priključkom unutar TS – a, postojeće stanje javne rasvjete u naseljima s priključkom unutar TS-a i
s priključkom na izdvojeni ormarić te popis TS – a na području Grada. 
Na  temelju  utvrđenog  programa,  predviđenih  potreba  održavanja,  te  na  osnovi  prethodnih  godišnjih
programa i praćenja realizacije tih planova, sačinjen je Troškovnik radova za 2015. godinu koji čini sastavni
dio ovog Programa.

Održavanjem postojećeg stanja javne rasvjete u 2015. godini se predviđa sljedeće: 

1. Redovno održavanje
Redovnim održavanjem podrazumijeva se održavanje ispravnog stanja javne rasvjete u Gradu zamjenom
neispravnih žarulja i prigušnica, a vrši se između 05. i 10. u mjesecu na osnovu kvarova uočenih od gradskih
službi i dojava građana zaprimljenih do zadnjeg dana u prethodnom mjesecu. Svi uočeni i dojavljeni kvarovi
upisuju se u propisani obrazac (prilog br.2), a koji se onda dostavlja izvođaču radova, te se po njemu vrše
popravci. 

2. Periodično održavanje 
Periodično  održavanje  podrazumijeva  pregled  svih  linija  javne  rasvjete  (upravljanje  rasvjetom,  tehnička
oprema, linije rasvjete), a vrši se između 01. i 05. u ožujku, lipnju, rujnu i prosincu, u svrhu detektiranja
nepravilnosti u radu sustava. Sve uočene nepravilnosti u pismenoj formi dostavljaju se nadležnom upravnom
odjelu za financije i gospodarstvo, koji potom naručuje eventualne potrebne popravke. 

3. Hitne intervencije 
Hitne intervencije (prema potrebi) vrše se u slučaju hitnosti i/ili potencijelne opasnosti za građane ili moguće
materijalne  štete,  a  vrši  se  u  roku  od  24-48  sati.  Hitne  intervencije  odobrava  isključivo  zamjenik
gradonačelnika (ili, u njegovoj odsutnosti, gradonačelnik). 



4. Pojedinačna sanacija 
Pojedinačna sanacija pojedinih rasvjetnih tijela u pojedinim ulicama (zamjena samo jedne žarulje),  zbog
stvaranja nepotrebnih visokih troškova sanacije, imajući u vidu jediničnu cijenu materijala i usluga izvođača
radova, vršiti će se samo u slučaju hitne intervencije i to na pismeni zahtjev naručitelja, u roku 7 dana od
dana narudžbe. 

Dojava kvarova 

Redovito i sustavno održavanje javne rasvjete doprinosi povećanju energetske učinkovitosti javne
rasvjete, smanjenju troškova, te općoj sigurnosti na javnim površinama Grada Pregrade. 

Stoga su sve gradske službe,  građani  i  dobronamjernici  pozvani  da nam eventualno uočene kvarove  i
neispravnosti u radu javne rasvjete dojave na slijedeće načine : 

telefon : 376-052 , radnim danom od 07-15 h 
mail : grad@pregrada.hr 
mobitel : 091/376-05-25, Mladen Grilec (komunalni redar) 
osobno : gradska uprava, J.K.Tuškana 2, radnim danom od 07-15 h 


