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Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima („Narodne novine “broj 54/88) i 

članka 30. Statuta Općine Pašman („Službeni glasnik Općine Pašman 1/18), Općinsko Vijeće 

Općine Pašman na svojoj 15. sjednici održanoj dana 21. siječnja 2019. godine donosi 

  

III. Izmjene i dopune Odluke 

o imenima ulica i trgova na području Općine Pašman 

  

  

Članak 1. 

 Ovom Odlukom, a nakon zahtjeva stanara koje žive u predmetnoj ulici, mijenjaju se imena 

ulica: 

Naselje Pašman  

- Ulica Frana Matošića u Put Kolanovih i Kolanovi dvori 

 Utvrđuje se novi popis imena ulica i trgova za naselja na području Općine Pašman i to za 

naselje Pašman (Mali Pašman, Barotul i Pašman). 

  

Članak 2. 

  Popis novih imena ulica i trgova iz članka 1. ove Odluke i ucrtani grafički prikazi trasa 

i položaja ulica i trgova nalaze se u tablici u prilogu i sastavni je dio ove Odluke. 

  

Članak 3. 

  Temeljem podataka u tablici iz članka 2. ove Odluke i grafičkih prikaza ucrtanih trasa 

i položaja ulica i trgova i obavljenog terenskog očevida izvršit će se ažuriranje popisa imena 

ulica i trgova u Registru prostornih jedinica. 

 

Članak 4. 

Nova će se imena izvršiti temeljem podataka u tablici iz članka 2. ove Odluke i grafičkih 

prikaza ucrtanih trasa i položaja ulica i trgova, te obavljenog terenskog očevida. 

  

Članak 5. 

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Pašman “. 

 

KLASA: 021-05/19-01/2 

URBROJ: 2198/17-01/03-19-2 

Pašman, 21. siječnja 2019. godine 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAŠMAN 

 

 

 Predsjednica 

   Općinskog vijeća 

  Petra Perinović, mag.oec 
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Pašman („Službeni glasnik Općine Pašman “broj: 

1/18), Općinsko vijeće Općine Pašman na svojoj 15. sjednici održanoj 21. siječnja 2019. godine, 

donosi  

 

 

O D L U K U  

o davanju ovlasti općinskom načelniku  

 

 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom Općinsko vijeće ovlašćuju Općinskog načelnika za uplatu glavnice u 

iznosu od 157.641,39 kuna i zakonskih zateznih kamata u iznosu od 41.862,66 prema 

Geodetskom zavodu d.d. Split. 

 

 

  

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom 

glasniku Općine Pašman “.  

 

 

KLASA: 021-05/19-01/2 

URBROJ: 2198/17-01/03-19-3 

Pašman, 21. siječnja 2019. godine 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAŠMAN 

 

 

 Predsjednica 

    Općinskog vijeća 

  Petra Perinović, mag.oec 
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Na temelju članka 10 i članka 30. Statuta Općine Pašman („Službeni glasnik Općine 

Pašman), Općinsko vijeće Općine Pašman na svojoj 15. sjednici održanoj dana 21. siječnja 

2019. godine, donosi sljedeću 

  

ODLUKU O JAVNIM PRIZNANJIMA 

OPĆINE PAŠMAN 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuju se javna priznanja Općine Pašman  (dalje u tekstu: javna 

priznanja), te uvjeti i način njihove dodjele, kriteriji, postupak njihove dodjele i tijela koja 

provode postupak.  

 

Članak 2. 

Građanima Općine Pašman i drugim osobama, udrugama, drugim lokalnim 

zajednicama, ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim 

osobama koje osobito pridonose razvoju Općine mogu se dodjeljivati javna priznanja za uspjehe 

u radu. 

Javna priznanja mogu se dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, općinama – 

prijateljima, međunarodnim udrugama i organizacijama te udrugama i organizacijama drugih 

država ili njihovim tijelima. 

 

II. VRSTE, OPIS I UVJETI ZA DODIJELU JAVNIH PRIZNANJA 

 

Članak 3. 

U Općini Pašman utvrđuju se sljedeća javna priznanja: 

1. Počasni građanin Općine Pašman 

2. Nagrada Općine Pašman za životno djelo  

3. Nagrada Općine Pašman 

4. Zahvalnica Općine Pašman  

 

Članak 4. 

Počasnim građaninom Općine može se proglasiti građanin Republike, koji je svojim radom, 

znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine, a 

poglavito za naročite uspjehe gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja 

čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za 

poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.  

Počasnim građaninom Općine ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na 

području Općine. 

Članak 5. 

 

Nagrada za životno djelo Općine, dodjeljuje se osobama, za osobite uspjehe u razvoju 

društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, 

zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno značajnih za Općinu, kada se ocijeni da 

je određena osoba sve svoje objektivne mogućnosti utkala u odnosno djelo i u tome postigla 

svoj neponovljiv rezultat u odnosnom području. 

 

Članak 6. 
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Nagrada Općine dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za osobite uspjehe u razvoju 

društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti iz članka 3. Ove Odluke, od posebnog značaja za 

Općinu. 

 

Članak 7. 

Zahvalnica Općine dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za osobite uspjehe u 

razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti iz članka 3. ove Odluke, od posebnog 

značaja za Općinu. 

 

Članak 8. 

Osim javnih priznanja navedenih u članku 4. ove Odluke, za pojedine prigode Općinsko 

vijeće može ustanoviti i dodijeliti druga priznanja. 

 

III. POSTUPAK DODJELE PRIZNANJA 

 

Članak 9. 

Postupak za dodjelu javnih priznanja koje dodjeljuje Općinsko vijeće pokreće načelnik 

općine Pašman raspisivanjem javnog poziva za dostavu prijedloga, a objavljuje se na oglasnoj 

ploči i web stranici općine Pašman te putem lokalne radio postaje.   

Inicijativu za dodjelu javnih priznanja Općine Pašman mogu dati: 

- građani Općine Pašman 

- Općinski načelnik 

- najmanje 5 vijećnika Općinskog vijeća 

- udruge građana sa područja Općine Pašman 

- ustanove sa sjedištem na području Općine Pašman 

- tvrtke sa sjedištem na području Općine Pašman 

- vjerske zajednice na području Općine Pašman 

 

Članak 10. 

Prijedloge za dodjelu priznanja utvrđuje Povjerenstvo za javna priznanja Općine 

Pašman (dalje u tekstu: Povjerenstvo). 

Povjerenstvo iz prethodnog stavka broji 3 člana. 

Predsjednika i članove Povjerenstva bira Općinski načelnik iz reda vijećnika Općinskog 

vijeća ili djelatnika Općine Pašman posebnom Odlukom načelnika. 

 

Članak 11. 

Kriteriji za dodjelu javnih priznanja su slijedeći: 

a) Za pojedince  

  - da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim       

     znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan        

     doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih      

     područja odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi ovih područja, 

  - da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna    

    djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina. 

b) Za pravne osobe 

-   da su ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom     

    gospodarskom ili društvenom razvitku Republike Hrvatske i Općine kao i doprinos       

    međunarodnoj promidžbi i ugledu Republike Hrvatske i Općine. 

 

Članak 12. 
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Prijedlog za dodjelu priznanja mora biti pismeno obrazložen i sadržavati: 

a) Za pojedince – životopis kandidata, tijek njegovoga rada i ostvarenih rezultata, temeljito    

    obrazloženje razloga predlaganja. 

b) Za pravne osobe – osnovne podatke o ustroju i djelatnosti, ostvarene rezultate rada,     

     temeljito obrazloženje razloga predlaganja. 

 

Na zahtjev Povjerenstva predlagatelj je dužan naknadno dostaviti dopunske podatke i 

odgovarajuću dokumentaciju. 

Prijedlog za dodjelu priznanja može se dati i posmrtno. 

Tijekom jedne godine istoj pravnoj osobi ili pojedincu za iste zasluge može se dodijeliti 

samo jedno javno priznanje Općine. 

 

Članak 13. 

Sjednice Povjerenstva priprema i saziva predsjednik Povjerenstva. 

Na sjednicama Povjerenstva vodi se zapisnik. 

Sjednice Povjerenstva nisu javne. 

 

Članak 14. 

U svrhu prijedloga i utvrđivanja prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja 

Povjerenstvo može zadužiti pojedine članove da razmotre i obrade dostavljene prijedloge iz 

pojedinih područja, a po potrebi i obaviti konzultacije i pribaviti mišljenje poznavatelja 

djelatnosti područja djelovanja na koje se priznanje odnosi. 

Ukoliko se za dodjelu priznanja predlaže strani državljanin ili udruga te međunarodna 

udruga za potrebe Povjerenstva pribavlja se mišljenje državnih tijela nadležnih za poslove 

odnosa s inozemstvom. 

 

Članak 15. 

Nakon provedene rasprave o podnijetim prijedlozima Povjerenstvo donosi zaključak o 

utvrđivanju prijedloga Odluke o priznanjima. 

Ako je za dodjelu priznanja predložen član Povjerenstva on se isključuje iz rada 

Povjerenstva po prijedlogu za priznanje za koje je predložen. 

Zaključak iz stavka 1. ovoga članka Povjerenstvo utvrđuje javnim glasovanjem svojih 

članova. 

Zaključak je donijet ukoliko se za njega izjasni većina od ukupnog broja članova 

Povjerenstva. 

 

Članak 16. 

Nakon dovršenog postupka utvrđivanja prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja 

prijedlog se upućuje Općinskom vijeću na donošenje. 

 

Članak 17. 

Dodijeljena priznanja uručuju se dobitnicima na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u 

pravilu prigodom obilježavanja Dana općine. 

Dodijeljena priznanja uručuju predsjednik Općinskog vijeća i načelnik. 

 

Članak 18. 

Oblik, sadržaj i izgled javnih priznanja utvrđuje načelnik. 

 

Članak 19. 

O dobitnicima priznanja vodi se posebna evidencija. 
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Evidenciju iz prethodnoga stavka vodi Jedinstveni upravni odjel. 

 

Članak 20. 

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel. 

 

Članak 21. 

Sredstva za provedbu ove Odluke osiguravaju se u Proračunu općine Pašman. 

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 22. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Pašman“. 

 

 

 

 

KLASA: 021-05/19-01/2 

URBROJ: 2198/17-01/03-19-4 

Pašman, 21. siječnja 2019. godine 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAŠMAN 

 

 

 Predsjednica 

   Općinskog vijeća 

  Petra Perinović, mag.oec 
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Na temelju članka 57. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak (“ Narodne novine“ broj: 

115/16 i 106/18) i članka 30. Statuta Općine Pašman („ Službeni glasnik Općine Pašman“, 

broj: 1/18.) Općinsko vijeće Općine Pašman, na svojoj 15. sjednici, održanoj dana 21. siječnja 

godine, donosi 

 

ODLUKU o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici u kampu na 

području Općine Pašman 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog poreza po krevetu u sobama, apartmanima i 

kućama za odmor, smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu, te smještajnoj jedinici u 

objektu za robinzonski smještaj koji se nalazi na području Općine Pašman. 

 

Članak 2. 

Visina paušalnog poreza po krevetu ili smještajnoj jedinici koji se nalazi na području Općine 

Pašman kojima se obavlja djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu iznosi:  

- naselje Ždrelac, Banj, Dobropoljana, Neviđane, Pašman, Kraj - 255,00 kn  

- naselje Mrljane -  210,00 kn  

Članak 3. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „ Službenom glasniku Općine 

Pašman“  

 

 

KLASA: 021-05/19-01/2 

URBROJ: 2198/17-01/03-19-5 

Pašman, 21. siječnja 2019. godine 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAŠMAN 

 

 

 Predsjednica 

   Općinskog vijeća 

  Petra Perinović, mag.oec 
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Prilog Odluke o imenima ulica i trgova na području Općine Pašman 

Pregledne skice: 

Pašman – Mali Pašman 

Barotul01 

Barotul02 

Barotul03 

Južni Pašman 

Mali Pašman04 

Otok Mala Bisaga 

Pašman05 

Pašman06 

Pašman07 

Pašman08 

Veza L 

 

 

 

„Službeni glasnik Općine Pašman“ Službeno glasilo Općine Pašman 

Izdavač: Općina Pašman    

Urednik: Ana Benić– pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pašman    

Pašman, Pašman 34, 23262 Pašman, telefon: 023/260-260 

Službeni glasnik objavljuje se i na: www.opcinapasman.hr                   

 

 

http://opcinapasman.hr/wp-content/uploads/2019/01/PAŠMAN-i-MALI-PAŠMAN-ULICE.pdf
http://opcinapasman.hr/wp-content/uploads/2019/01/Pašman-BAROTUL-1.pdf
http://opcinapasman.hr/wp-content/uploads/2019/01/Pašman-BAROTUL-2.pdf
http://opcinapasman.hr/wp-content/uploads/2019/01/Pašman-BAROTUL-3.pdf
http://opcinapasman.hr/wp-content/uploads/2019/01/Pašman-JUŽNI-PAŠMAN.pdf
http://opcinapasman.hr/wp-content/uploads/2019/01/Pašman-MALI-PAŠMAN-4.pdf
http://opcinapasman.hr/wp-content/uploads/2019/01/Pašman-OTOK-MALA-BISAGA.pdf
http://opcinapasman.hr/wp-content/uploads/2019/01/Pašman-PAŠMAN-5.pdf
http://opcinapasman.hr/wp-content/uploads/2019/01/Pašman-PAŠMAN-6.pdf
http://opcinapasman.hr/wp-content/uploads/2019/01/Pašman-PAŠMAN-7.pdf
http://opcinapasman.hr/wp-content/uploads/2019/01/Pašman-PAŠMAN-8.pdf
http://opcinapasman.hr/wp-content/uploads/2019/01/Pašman-VEZA-L.pdf

