
ZAPISNIK 

 sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Pašman održane 10.02.2020. godine, s 

početkom u 18.00 sati u prostoriji Općine Pašman. 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI: Petra Perinović, Šime Jureško, Ivan Čikarela, Ivana Kulonja, 

Martina Čirjak, Šime Pedišić, Branislav Mađerić, Marijana Božić, Rozalinda Banić, 

Svetko Ralić, Nikola Krajnović 

 

OSTALI NAZOČNI: Krešimir Ćosić, načelnik, Andro Magić, zamjenik načelnika, Ana 

Benić, pročelnica JUO, Mauricia Jureško, stručni suradnik za financijsko-

računovodstvene poslove  

 

ZAPISNIK VODI: Ana Benić, pročelnica JUO 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Općine Pašman Petra Perinović otvara sjednicu,  

pozdravlja sve prisutne, i utvrđuje se kvorum. Otvara aktualni sat. 

Vijećnik Nikola Krajnović postavlja pitanje vezano za zahtjev za izmjenu naziva ulica, 

konkretno za Slavonsku ulicu. Pročelnica Ana Benić odgovara da je spomenuti zahtjev išao na 

vijeće i da je sve predano na katastar i policiju. Vijećnica Rozalinda Banić pita ima li kakvo 

rješenje za otpad koji se odlaže na Kavi. Načelnik traži da vijećnici iznesu prijedloge za rješenja. 

Vijećnik Šime Pedišić govori da se odlagališta čiste, ali da nakon toga opet krene odlaganje 

otpada. Vijećnici daju sljedeće prijedloge rješenja za odlaganje otpada, pa tako vijećnik 

Branislav Mađerić predlaže premještaj odlagališta bliže glavnoj cesti ili u uvalu Lanđin / Soline, 

vijećnica Rozalinda Banić predlaže da se da se postave kamere za nadzor odlagališta ili otpad 

baca u vlastite kante, a vijećnik Nikola Krajnović predlaže da se postave kontejneri na tri 

različita mjesta na području otoka Pašmana, ako postoji mogućnost dogovora sa Čistoćom 

Zadar. Vijećnik Nikola Krajnović nastavlja vezano za odvoz glomaznog otpada, govori da bi 

se trebao organizirati odvoz u određenom periodu prije ljetne sezone. 

Nakon aktualnog sata predsjednica Općinskog vijeća Općine Pašman Petra Perinović 

stavlja zapisnik sa 24. sjednice na usvajanje.  

Zapisnik sa 24. sjednice se usvaja jednoglasno. 

Nakon usvajanja zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Pašman 

Predsjednica Općinskog vijeća Općine Pašman Petra Perinović predlaže sljedeći dnevni red na 

usvajanje. 

 

                                                                   DNEVNI RED  

 

1. Prijedlog izmjena i dopuna proračuna Općine Pašman za 2020. godinu (Rebalans I)  

2. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2020. 

godinu 

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o Statutu Općine Pašman  

4. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja                                                              



Općine Pašman 

5. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za 

podmirivanje troškova stanovanja i jednokratne novčane potpore 

7. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izboru predsjednika i članova 

mandatnog povjerenstva 

8. Prijedlog Odluke Izmjene i dopune Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva 

za izbor i imenovanja 

9. Prijedlog Odluke o plaćama i drugim pravima dužnosnika Općine Pašman 

10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na provedbu projekta ''Poticanje potrošnje ribe 

u dječjem vrtiću ''Otok Pašman'' 

 

Ad1). Prijedlog izmjena i dopuna proračuna Općine Pašman za 2020. godinu (Rebalans I) 

Mauricia Jureško objašnjava kako su u proračun Općine Pašman za 2020. godinu  

uvršteni novi projekti koji su većinski financirani iz EU fondova i ministarstva, opremanje 

kuhinje dječjeg vrtića je 100% financirano iz EU fondova, sanacija obalnog područja Gladuša 

je 90% financirana iz ministarstva mora, prometa i infrastrukture a 10 % iz izvora Općine 

Pašman, odnosno iz komunalnog doprinosa, WIFI4EU iz EU fondova. Predsjednica govori 

kako će WIFI4EU biti u svakom mjestu i hotspot će biti otvoren za svih. 

 

Prijedlog izmjena i dopuna proračuna Općine Pašman za 2020. godinu (Rebalans I) se 

usvaja sa 8 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA (Rozalinda Banić, Marijana Božić, Branislav 

Mađerić) 

 

Ad2). Prijedlog I. izmjene i dopune Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 

2020. godinu 

 

Mauricia Jureško govori kako se Prijedlog I. izmjene i dopune Programa izgradnje  

komunalne infrastrukture za 2020. godinu odnosi na sanaciju obalnog područja Gladuša,  

90% financirana iz ministarstva mora, prometa i infrastrukture odnosno 540.000,00 kuna,  

a 10 % iz izvora Općine Pašman, odnosno iz komunalnog doprinosa, 80.000,00 kuna. 

 

Prijedlog I. izmjene i dopune Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 

2020. godinu se usvaja sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN (Rozalinda Banić). 

 

Ad3). Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o Statutu Općine Pašman 

Pročelnica govori kako su stupile na snagu izmjene i dopune zakona o lokalnoj  

područnoj i regionalnoj samoupravi i dano je lokalnoj samoupravi da u roku od 60 dana od 

nastupanja izmjena, a do 1. siječnja 2020 da uskladimo statute sa novim izmjenama i 

dopunama. 

Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o Statutu Općine Pašman se usvaja  



JEDNOGLASNO. 

 

Ad4). Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

          Općine Pašman 

 

Načelnik govori kako je stigla suglasnost ministarstva i kada potvrdi vijeće onda je  

služben novi prostorni plan. 

 

Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine  

Pašman se usvaja sa 8 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA (Rozalinda Banić, Marijana Božić, 

Branislav Mađerić) 

 

 

Ad5). Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

Načelnik objašnjava i govori kako je to vezano za trenutno nepostojeći put u  

Dobropoljani, zatvorena je parcela, nema prolaza puta, put je postojao u naravi prije te će se 

novim elaboratom proknjižiti na općinu da se ispravi nepravda, ako to na sudu prođe. 

Vijećnik Nikola Krajnović pita ima li kakvih imovinsko-pravnih povreda. Načelnik odgovara 

da je trenutno učinjena povreda, vlasnik parcele dao da se prođe preko njegovog, na kraju su 

napravljene zgrade i taj put zatvorili, ne daju mu pravo služnosti. 

 

Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi se usvaja sa 10  

glasova ZA i 1 SUZDRŽAN (Marijana Božić) 

 

Ad6). Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za  

podmirivanje troškova stanovanja i jednokratne novčane potpore 

 

Pročelnica objašnjava kako se jednokratna novčana pomoć za prvo dijete daje kroz  

jednu proračunsku godinu, za drugo dijete se daje kroz dvije proračunske godine, za treće 

dijete kroz tri proračunske godine, za četvrto dijete kroz četiri proračunske godine i za peto 

dijete kroz pet proračunskih godina. No za pojedine podnositelje zahtjeva za jednokratnu 

pomoć za novorođenče iz opravdanog razloga, putem dokumentacije, bi se isplatilo u jednoj 

proračunskoj godini. 

 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za  

podmirivanje troškova stanovanja i jednokratne novčane potpore se usvaja JEDNOGLASNO. 

 

Ad7). Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izboru predsjednika i članova 

mandatnog povjerenstva 

 

Pročelnica objašnjava kako je bivša vijećnica Ana Lukačić još uvijek na dužnosti  



predsjednika mandatnog povjerenstva, no s obzirom da više nije vijećnica te ne može 

sudjelovati na sjednicama mandatnog povjerenstva te da je treba zamijeniti trenutni vijećnik 

Šime Pedišić. 

 

Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izboru predsjednika i članova 

mandatnog povjerenstva se usvaja JEDNOGLASNO. 

 

Ad8). Prijedlog Odluke Izmjene i dopune Odluke o izboru predsjednika i članova 

Povjerenstva za izbor i imenovanja 

 

Predsjednica objašnjava kako je ovo odluka kojom se Šime Pedišić imenuje kao člana  

Povjerenstva za izbor i imenovanja. 

 

Prijedlog Odluke Izmjene i dopune Odluke o izboru predsjednika i članova  

Povjerenstva za izbor i imenovanja se usvaja JEDNOGLASNO. 

 

Ad9). Prijedlog Odluke o plaćama i drugim pravima dužnosnika Općine Pašman 

 

Zamjenik načelnika Andro Magić govori kako je to usklađenje sa pravima koje imaju  

načelnik i zamjenik načelnika. Vijećnik Svetko Ralić postavlja pitanje vezano za prehranu 

dužnosnika, da li je prehrana uključena u službene putove ili je to općenito. Načelnik 

objašnjava kako su pojedina prava različita za službenike i dužnosnike, pa tako i mjesečna 

naknada za prehranu. Službenici su prije imali pravo na mjesečnu naknadu za prehranu, a 

dužnosnici nisu. No, zakon je promijenjen te je sada i dužnosnicima dozvoljena mjesečna 

naknada za prehranu. 

 

Prijedlog Odluke o plaćama i drugim pravima dužnosnika Općine Pašman Prijedlog 

Zaključka o davanju suglasnosti na provedbu projekta ''Poticanje potrošnje ribe u dječjem 

vrtiću ''Otok Pašman'' se usvaja sa 9 glasova ZA, 1 SUZDRŽAN (Rozalinda Banić) i 1 

PROTIV (Svetko Ralić). 

 

Ad10). Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na provedbu projekta ''Poticanje potrošnje 

ribe u dječjem vrtiću ''Otok Pašman'' 

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na provedbu projekta ''Poticanje potrošnje  

ribe u dječjem vrtiću ''Otok Pašman'' se usvaja sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN (Svetko 

Ralić. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Općine Pašman Petra Perinović zaključuje 25. sjednicu 

Općinskog vijeća Općine Pašman u 18:30 sati. 

 

 

 



  

    Zapisničar                                                                                   Predsjednica  

                                  Općinskog vijeća  

  Ana Benić, mag. iur.  v.r.                  Petra Perinović, mag. oec.  v.r. 

 


