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d.o.o. za komunalne djelatnosti Buzet 
  
    OBAVIJEST O DJEČJIM IGRALIŠTIMA  
 
 Temeljem ukazane potrebe za informiranjem građana vezano uz održavanja dječjih 
igrališta, navodimo slijedeće:  
 
 Na području Grada Buzeta (11  Mjesnih odbora, 165 km2) imamo 18 dječjih igrališta, od 
čega su 2 nova (u Sjevernoj ulici i Sovinjaku). 
 Na igralištima se sukladno regulativi trebaju provoditi dnevni, operativni i godišnji pregledi. 
Dnevne i operativne  preglede obavlja stručno osposobljeni djelatnik vlasnika igrališta,  ostale 
preglede temeljem posebnih propisa provode ovlaštene tvrtke. 
 Održavanje igrališta od strane gradskog komunalca „Park“-a, svodi se na prikupljanje 
otpada iz košarica, pometanje i čišćenje igrališta, košnja trave, granje, popravci ograde, 
postavljanje i zamjena koševa i klupa za sjedenje i slično.  Djelatnici  Komunalca  NE SMIJU 
popravljati, niti mijenjati igrala – sprave i druge sastavne elemente budući se radi o sigurnosti 
djece, što je regulirano posebnim propisima, to smiju samo ovlaštene tvrtke. Sukladno tomu, svi 
oštećeni i/ili neispravni dijelovi i sprave moraju biti zamijenjeni originalnim dijelovima i NE SMIJU 
se raditi nikakve improvizacije. Djelatnici Komunalca smiju ukloniti nesigurne, dotrajale dijelove i 
sprave i staviti ih van uporabe po nalogu ovlaštene osobe.  
 
 Pregledi od strane ovlaštene tvrtke, popravci i nabavke elemenata i sprava, financiraju se 
direktno iz Proračuna Grada Buzeta, a ne iz stavke „održavanja javnih zelenih površina“ koja je 
prihod „Park“-a.  
 
 Iznimno, ove godine, a temeljem polugodišnjeg pozitivnog poslovnog rezultata ostvarenog 
tržišnim gospodarskim djelatnostima (dakle – NE iz Proračuna, NITI vršenjem  javnih usluga, 
obzirom se naše poslovanje odvojeno vodi prema djelatnostima sukladno propisima), „Park“ je 
tijekom srpnja ove godine putem ovlaštene tvrtke odradio godišnji pregled 16 od 18 dječjih igrališta 
na području Grada Buzeta, prema kojemu su  tijekom rujna naručeni popravci, odnosno nabavke i 
zamjene sprava koje nisu za uporabu te je ta nabava u tijeku. Planirano je rješavanje svih igrališta 
obzirom na kompleksnost dobave početkom prosinca.  
 
 Inače, za poslovanje grupe tzv. „komunalnih djelatnosti“ od kojih se najveći dio odnosi na 
održavanje komunalne infrastrukture koja se  financira iz Proračuna Grada Buzeta, za proteklu 
godinu iskazan je gubitak od  -554.215,29 kn iz čega se može iščitati da se održavanje komunalne 
infrastrukture u našem Gradu ne uspijeva pokrivati iz Proračuna, već „Park“ temeljem poslovne 
uspješnosti realizirane na tržištu realnog sektora ostvaruje dobit kojom se pokriva negativno 
poslovanje javnih djelatnosti i održava postojeći nivo uređenosti komunalne infrastrukture i 
kvalitete svih  drugih javnih usluga koje obavljamo.  
 
 Zahvaljujemo na razumijevanju i pozitivnoj suradnji,  
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