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O b r a z l o ž e n j e  

Prijedloga II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture  

u 2017. godini 

 

 Na temelju članka 28. stavak 1. i stavak 3. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu  (“NN” br. 36/95., 109/95., 21/96., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 

59/01., 26/03. - pročišćeni tekst., 82/04., 110/04., 178/04. 38/09., 79/09., 153/09., 

49/11.,  84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.), predstavničko tijelo 

jedinice lokalne samouprave, za svaku kalendarsku godinu u skladu s predvidivim 

sredstvima i izvorima financiranja donosi Program održavanja komunalne 

infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona. Programom se utvrđuje 

opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i 

financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora 

financiranja. 

 Sukladno navedenoj odredbi Zakona, izrađen je prijedlog Programa 

održavanja komunalne infrastrukture u 2017. god., a koji se temelji na polazištima 

utvrđenim Smjernicama za izradu Proračuna Grada Krka koje donosi Gradsko vijeće.  

 Navedeni Program usvojen je od strane Gradskog vijeća na sjednici održanoj 

20. prosinca 2016. god., te objavljen u "Službenim novinama PGŽ", br. 36/16.  

 I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini 

usvojena je od strane Gradskog vijeća na sjednici održanoj 27. rujna 2017. god., te 

objavljena u "Službenim novinama PGŽ", br. 27/17.  

Izvršenom II. Izmjenom Proračuna Grada Krka trebalo se prići i II. Izmjeni 

Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. god., a kako bi se izvršilo 

usklađenje sa pozicijama Proračuna Grada Krka.  

Prihod od komunalne naknade planiran je u iznosu od 7.000.000,00 kn. 

 Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje ove II. Izmjene Programa 

procjenjena su u iznosu od 8.736.000,00  kuna, od čega 7.000.000,00 planira se 

osigurati iz sredstava komunalne naknade u tekućoj godini, 917.000,  kn planiraju se 

ostvariti od Prihoda od koncesijskih odobrenja, 150.000,00 kn od Prihoda od naknade 

za održavanje groblja, 70.000,00 kn od pomoći, te od ostalih proračunskih prihoda u 

iznosu 599.000,00 kn.   

 Gradonačelnik Grada Krka je na sjednici Kolegija gradonačelnika održanoj 

11. prosinca  2017. god. utvrdio Prijedlog II. Izmjene Programa održavanja 

komunalne infrastrukture u 2017. god., kojeg je proslijedio Gradskom vijeću na 

razmatranje i usvajanje. 
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