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PROGRAM ČIŠĆENJA SNIJEGA NA PODRUČJU 
OPĆINE KUPRES 

 
 

SEZONA: zima 2017./2018. 

 

 Općina Kupres u okviru zakonskih obaveza i financijskih mogućnosti utvrđuje Program 

održavanja čišćenja snijega s nerazvrstanih cesta i javnih površina Općine Kupres u sezoni: 

zima 2017./2018. godine.  

Uobičajeno je na ovom području zimsko vrijeme od 15.11.-15.04., s time da se Program 

prvenstveno zasniva na čišćenju tj. osiguranju prohodnosti cesta od padalina snijega.   

Ukoliko u ovom periodu nastanu vremenske nepogode, a Općinsko vijeće Općine Kupres 

proglasi elementarnu nepogodu, postupit će se prema posebnom Planu. 

 Sve intervencije čišćenja snijega biti će izvršene u roku od 24 sata od prestanka padanja 

snijega. Ovisno o poprečnom profilu ceste bit će očišćeno minimum 2,5 m širine, a uzdužni 

dio pratiti postojeći kolnik i bankine.  

Izvršenje poslova zimske službe- čišćenje snijega – na području općine Kupres u zimskoj 

sezoni 2017./2018.  izvršavat će Javno Komunalno poduzeće „Kupres“ d.o.o. Kupres na 

temelju sklopljenog  UGOVORA  O ODRŽAVANJU ULICA, PUTEVA I ČIŠĆENJAPO NALOGU U 

ZIMSKOM PERIODU  koji se odnosi na organiziranje zimske službe na području općine Kupres 

te je izvođač dužan isti poštivati u cijelosti. 

 Za izvršenje poslova čišćenja snijega, pravovremeno uključivanje, raspored čišćenja po 

cestama i naseljima, utrošak radnih sati strojeva nadležan je JKP „Kupres“ d.o.o. a za  

praćenje nad izvršenjem, kontrola kvalitete radova te kontrolu utrošak radnih sati  strojeva, 

nadležna  je osoba koju će odrediti Općinski načelnik. 



 Čišćenju snijega ili posipanju solju JKP „Kupres“ d.o.o.  pristupa isključivo po pozivu 

ovlaštene osobe za čišćenje ispred JKP „Kupres“ d.o.o.  ili nadzora kojeg ovlasti načelnik. 

Svaki djelatnik na upravljanju strojem dužan je voditi Radni nalog stroja i to sa upisom  

datuma čišćenja,  vremensko trajanje rada na dionici izraženo u satima i količinama 

utrošenog materijala ukoliko se radi samo o posipanju i nazive naselja ili dionica na kojima se 

čisti. Osoba  koju ovlasti načelnik uredno će voditi dnevnik službe sa upisom sata angažiranja 

mehanizacije i kontrolom rada, vodeći pri tom računa o redoslijedu čišćenja. 

PRIORITETI ČIŠĆENJA 

 S obzirom na vrlo raširenu mrežu nerazvrstanih cesta, kao i raznolikost terena, a u svezi 

važnosti pojedinih cestovnih pravaca, na svim cestama se ne može istovremeno djelovati, pa 

je stoga utvrđen redoslijed čišćenja snijega po prioritetnim zonama (prioritet su glavne ulice 

koje imaju spojeve na magistralni – regionalni  put, dionice kojima prometuje školski autobus  

i dionica prema Domu zdravlja Kupres). 
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