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                                                                                     Općinsko vijeće općine Lumbarda 

 

Izvješće o utrošenim sredstvima za održavanje 

nerazvrstanih cesta na području Općine Lumbarda za 2014.g. 

 

Na temelju Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13,  148/13 i 92/14) 

Općinski načelnik je dužan Općinskom vijeću podnijeti izvješće o održavanju nerazvrstanih cesta na 

području Općine Lumbarda za 2014. godinu.  

Nerazvrstane ceste su prema odredbama čl. 2. i 98.  Zakona o cestama, ceste koje se koriste za 

promet vozila i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim ovim Zakonom 

i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu ovog Zakona. 

Općina Lumbarda na svom području ima ukupnu duljinu nerazvrstanih cesta od 40 km, a 

odnosi se na asfaltirane nerazvrstane ceste, makadamske ceste, te poljske i protupožarne putove.  

Općina Lumbarda je u ožujku 2012. godine donijela Odluku o nerazvrstanim cestama na 

području općine Lumbarda, kojom je utvrđeno što se podrazumijeva pod nerazvrstanim cestama i 

način korištenja. 

Temeljem Programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području općine Lumbarda u 2014. godini, u točki 4. navedeno je održavanje nerazvrstanih cesta, a 

sredstva su osigurana u Proračunu za 2014. godinu. Temeljem istog  Programa, sklopljen je ugovor sa 

KTD Mindel d.o.o. za 2014. godinu s ciljem obavljanja komunalnih djelatnosti na području općine 

Lumbarda gdje je jedna od stavki i održavanje nerazvrstanih cesta,  i gradnja podgradnih zidova. 

Tijekom 2014. godine za održavanje nerazvrstanih cesta utrošeno je ukupno 274.835,45 kuna. 

Za utrošena sredstva obavljeni su sljedeći radovi: 

- asfaltiranje ceste u uvali Račišće, …………………………………… 176.155,95 kn, 

- uređenje ceste od Javića do Zamaslinjaka, …………………………….71.250,00 kn, 

- kanal oborinske vode pokraj kuće Pezar uvala Račišće, ………………   1.048,00 kn, 

- uređenje puta kraj kuće Sokol na Krmači, …………………………….  3.749,00 kn, 

- prijevoz tampona po putovima, …………………………………………… 312,50 kn, 

- uređenje ulice u Žabnjak kraj kuće Kršinić i nabavka i postavljanje                                

ivičnjaka oko arule u uvali Račišće, …………………………………..  20.000,00 kn, 

- tamponiranje puta do sv. Liberana, ……………………………………... 1.500,00 kn, 

- uređenje puta na Mindel. ………………………………………………….. 820,00. 

Radove asfaltiranja odradile su Dubrovnik ceste d. d. a uređenje ceste od Javića do Zamaslinjaka 

Indian d.o.o.. Ostale radove izvršili su djelatnici KTD Mindel i mještani.   
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