
Na osnovi stavka 1. članka 28.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 

novine“ br. 26/03- Pročišćeni tekst 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), članka 29. i 

84. Statuta Općine Pakoštane (“Službeni glasnik Općine Pakoštane” broj 2/09., 3/09. i 2/13.) i 

članka 24. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pakoštane (“Službeni glasnik Općine 

Pakoštane” br. 2/09. i 2/13.) Općinsko vijeće Općine Pakoštane, na svojoj 04. sjednici, 

održanoj 21. prosinca 2013. godine, donijelo je 

 

PROGRAM 

održavanja  komunalne infrastrukture 

na području Općine Pakoštane u  2014. godini 

 

I. 

 Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture na području  Općine 

Pakoštane u 2014. godini ( u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se opis i opseg poslova 

održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Pakoštane u 2014. godini  s  

procjenom troškova po djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje 

Programa s naznakom izvora financiranja. 

Program je izrađen  na temelju  Proračuna Općine Pakoštane za 2014. godinu. 

 

                                                                 II. 

Izvori  sredstava za ostvarivanje ovog Programa čine: 

1. Komunalna naknada ……………………………      1.000.000,00 kn 

      2.   Naknada za koncesiju na pomorskom dobru……         200.000,00 kn  

      3.   Naknade za ostale koncesije ………………………     210.000,00 kn  

      4.  Proračun Općine Pakoštane…………………………..  410.000,00 kn  

  UKUPNO…………………………………………    1.820.000,00 kn 

 

III. 

Sredstva namijenjena za održavanje  komunalne infrastrukture iz točke II. ovog Programa 

raspoređuju se kako slijedi: 

 održavanje  javne rasvjete…………………………    200.000,00 kn 

 tekuće i invest. održ. nerazv. cesta…………………   100.000,00 kn  

 održavanje poljskih i protupožarnih putova ………   200.000,00 kn   

 održavanje plaža             …………………………     250.000,00 kn  

 održavanje groblja  ………………………………… 100.000,00 kn  

 održavanje  trgova, prometnica, zelenih površina ….  850.000,00 kn  

 komunalne usluge – deponij    …………………        100.000,00 kn  

 ostali materijal i dijelovi  za tekuće održavanje            20.000,00 kn  

  UKUPNO…………………………………………. 1.820.000,00 kn 

 

                                                                 IV. 

 Ovaj Program stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Općine 

Pakoštane” a primjenjivat će se od 01.01.2014. godine.  

Klasa: 021-05/13-01/51   

Urbroj. 2198/18-13-2     

Pakoštane, 21. prosinca  2013. godine  

                                               OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE 

                                                                              Predsjednik 

                                                                       Slavko Maksan 


