
REPUBLIKA HRVATSKA  

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PAŠMAN 

Općinsko vijeće 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Pašman, _. _ 2022. 

 

Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 

15/15) i članka 31. Statuta Općine Pašman („Službeni glasnik Općine Pašman 1/21), Općinsko 

vijeće Općine Pašman, na _. sjednici održanoj dana _. _ 2022. godine, donosi 

 

 

Odluku o prvim izmjenama Odluke 

o izvršavanju Proračuna Općine Pašman 

za 2022. godinu 

 

 

Članak 1. 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Pašman za 2022. godinu („Službeni glasnik Općine 

Pašman“ broj 10/21) u članku 4. stavku 4. riječi: „Jedinstvenog upravnog odjela“ zamjenjuju 

se riječima: „Upravnog odjela za opće poslove, komunalni sustav i financije“. 

 

Članak 2. 

U članku 6. stavku 3. riječi: „Jedinstveni upravni odjel“ zamjenjuje se riječima: „Upravni 

odjel za opće poslove, komunalni sustav i financije“. 

 

Članak 3. 

U članku 9. stavku 2. riječi: „Jedinstveni upravni odjel“ zamjenjuje se riječima: „Upravni 

odjel za opće poslove, komunalni sustav i financije“. 

 

Članak 4. 

U članku 15. stavku 2. riječi: „Jedinstveni upravni odjel“ zamjenjuje se riječima: „Upravni 

odjel za opće poslove, komunalni sustav i financije“, a riječi: „Jedinstvenog upravnog odjela“ 

zamjenjuje se riječima: „Upravnog odjela za opće poslove, komunalni sustav i financije“. 

 

Članak 5. 

U članku 16. riječi: „Jedinstvenog upravnog odjela“ zamjenjuje se riječima: „Upravnog 

odjela za opće poslove, komunalni sustav i financije“. 

 

Članak 6. 

U članku 17. stavku 1. riječi: „Jedinstveni upravni odjel“ zamjenjuje se riječima: „Upravni 

odjel za opće poslove, komunalni sustav i financije“. 

U stavku 3. riječi: „Jedinstvenog upravnog odjela“ zamjenjuje se riječima: „Upravnog odjela 

za opće poslove, komunalni sustav i financije“. 

U stavku 4. riječi: „Jedinstvenog upravnog odjela“ zamjenjuje se riječima: „Upravnog odjela 

za opće poslove, komunalni sustav i financije“. 

 

 



Članak 7. 

U članku 18. stavku 1. riječi: „Jedinstvenom upravnom odjelu“ zamjenjuje se riječima: 

„Upravnom odjelu za opće poslove, komunalni sustav i financije“. 

U stavku 2. riječi: „Jedinstvenom upravnom odjelu“ zamjenjuje se riječima: „Upravnom 

odjelu za opće poslove, komunalni sustav i financije“. 

 

Članak 8. 

U članku 26. stavku 1. riječi: „Jedinstveni upravni odjel“ zamjenjuje se riječima: „Upravni 

odjel za opće poslove, komunalni sustav i financije“. 

 

Članak 9. 

U članku 27. riječi: „Jedinstvenom upravnom odjelu“ zamjenjuje se riječima: „Upravnom 

odjelu za opće poslove, komunalni sustav i financije“. 

 

Članak 10. 

U članku 28. stavku 1. riječi: „Jedinstveni upravni odjel“ zamjenjuje se riječima: „Upravni 

odjel za opće poslove, komunalni sustav i financije“. 

U stavku 2. riječi: „Jedinstvenom upravnom odjelu“ zamjenjuje se riječima: „Upravnom odjelu 

za opće poslove, komunalni sustav i financije“, a riječi: „Jedinstveni upravni odjel“ zamjenjuje 

se riječima: „Upravni odjel za opće poslove, komunalni sustav i financije“. 

U stavku 3. riječi: „Jedinstveni upravni odjel“ zamjenjuje se riječima: „Upravni odjel za opće 

poslove, komunalni sustav i financije“. 

 

Članak 11. 

Ova Odluka o prvim izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pašman stupa na 

snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Pašman“.  

 

 

     

       Predsjednik Općinskog vijeća 

        Šime Jureško  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


