
ZAPISNIK 

 Sa 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Pašman održane 18.12.2020. godine, s 

početkom u 16:30 sati prostoriji starog mlina (kod caffe bar ,, Deloro“). 

NAZOĆNI VIJEĆNICI: Petra Perinović, Ivan Čikarela, Šime Pedišić, Martina Čirjak, 

Branislav Mađerić, Marijana Božić, Rozalinda Banić, Nikola Krajnović, Svatko Ralić 

ONLINE SUDJELOVANJE NA SJEDNICI BILO JE OMOGUĆENO: Šime Jureško 

(samoizolacija), Ivana Kulonja (samoizlacija) 

OPRAVDANO ODSUTNI: Nitko 

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

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

računovodstvene poslove 

ZAPISNIK VODI: Mauricia Jureško, stručni suradnik za financijsko – računovodstvene 

poslove 

Predsjednica Općinskog vijeća Općine Pašman otvara sjednicu, pozdravlja sve prisutne, i utvrđuje 

kvorum. Otvara aktualni sat. 

Vijećnik Nikola Krajnović postavlja pitanje vezano za testiranje na COVID -19. Zanima ga je li 

moguće organizirati službu koja bi uzimala briseve za testiranje na području Otoka Pašman. 

Načelnik odgovara da se testiranje za sada jedino može obaviti u Zadarskoj bolnici. Zamjenik 

načelnika Andro Magić pojašnjava kako je odluka vezana za testiranje na liječnicima opće prakse 

koji rade u ambulantama na Otoku Pašman, te da dok je god broj zaraženih malen, tj, jedan ili dva 

slučaja testiranje neće biti omogućeno na području otoka. Jedan od bitnijih razloga koje navodi 

kao opravdanje onemogućenog testiranja na otoku je taj što u Zadarskoj bolnici nedostaje 

medicinskog osoblja.  

 Nakon aktualnog sata predsjednica Općinskog vijeća Općina Pašman Petra Perinović 

stavlja zapisnik sa 31. sjednice na usvajanje. 

Zapisnik sa 31. sjednice se usvaja jednoglasno. 

 Nakon usvajanja zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Pašman Predsjednica 

Općinskog vijeća Općine Pašman predlaže sljedeći dnevni red na usvajanje. 

 

DNEVNI RED 

 

1. Prijedlog Proračuna Općine Pašman za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu 

2. Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje 2021. – 2023. godine 

3. Prijedlog Programa izgradnje i uređenje komunalne infrastrukture za 2021. godinu 



4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 

 

5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi, sportu i radu Udruga na području Općine Pašman  

     u 2021. godini 

6. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjoškolskom  

    obrazovanju i socijalnoj skrbi na području Općine Pašman u 2021. godini 

7. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Pašman za 2021. godinu 

8. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Pašman 

9. Prijedlog Odluke o određivanju koeficijenta za obračun plaće službenika Općine Pašman 

10. Prijedlog utroška boravišne pristojbe za 2021. godinu 

 

Ad1). Prijedlog Proračuna Općine Pašman za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. 

godinu 

Mauricia Jureško navodi iznos Proračuna Općine Pašman u visini od 35.298.940,62 kune, s 

projekcijama, te pojašnjava što sve sadrži. Pojašnjava kako je iznos proračuna visok iz razloga 

zato što je za sljedeću godinu predviđeno mnogo projekata. Načelnik naglašava kako je Proračun 

Općine Pašman strateški i najvažniji dokumenta kojeg donosi vijeće, te da se u Proračunu donosi 

sve ono što će se raditi i sve ono što bi se trebalo dogoditi u idućoj godini. Pojašnjava kako je 

razlog velikog broja projekata taj što se Općina mora prijaviti na natječaje EU Fondova već sada 

kako bi dobili sredstva za iduću godinu. Također navodi kako je izvršenje prošlogodišnjeg 

proračuna bilo najveće do sada. Vijećnik Nikola Krajnović postavlja pitanje programa Proračuna 

koji je vezan za turističku infrastrukturu. Pročelnica pojašnjava kako se taj program odnosi na 

ulaganje u turističku infrastrukturu. Predsjednica Petra Perinović stavlja naglasak na novi Zakon 

o turističkoj pristojbi, prema kojem se sredstva koja se uplaćuju za turističku pristojbu raspoređuju, 

te da se od ukupno 65% koji se odvajaju lokalnom TZ-u 30% sredstava odvaja automatski Općini 

Pašman. Pojašnjava kako Općina ima obvezu ta sredstva ulagati u turističku infrastrukturu i 

poboljšanje uvjeta turista na području Općine u suradnji sa turističkom zajednicom.  

Prijedlog Proračuna Općine Pašman za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu 

se usvaja sa 6 glasova ZA, 1 glas PROTIV (Branislav Mađerić) i 4 glasa SUZDRŽANI (Marijana 

Božić, Svetko Ralić, Rozalinda Banić i Nikola Krajnović). 

 

 

 

 



Ad2). Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje 2021. – 2023. godine 

Mauricia Jureško pojašnjava kako je to plan razvojnih programa koji sadrži planirane rashode 

Proračuna Općine Pašman za investicije vezane za razdoblje od 2021. – 2023. godine, te se svake 

godine usklađuje. Naglašava kako su to projekti koji su predviđeni za spomenuto razdoblje. 

Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje 2021. – 2023. godine usvaja se sa 6 

glasova ZA, 1 glas PROTIV (Branislav Mađerić) i 4 glasa SUZDRŽANI (Marijana Božić, Svetko 

Ralić, Rozalinda Banić i Nikola Krajnović). 

 

Ad3). Prijedlog Programa izgradnje i uređenje komunalne infrastrukture za 2021. godinu 

Pročelnica Ana Benić pojašnjava program izgradnje i uređenja komunalne infrastrukture za 2021. 

godinu. Također navodi kako su u Odluci navedeni svi objekti i vrste komunalne infrastrukture i 

izvori iz kojih će se financirati. 

 Prijedlog Programa izgradnje i uređenje komunalne infrastrukture za 2021. godinu se 

usvaja sa 7 glasova ZA, 1 glas PROTIV (Branislav Mađerić) i 3 glasa SUZDRŽANI (Marijana 

Božić, Svetko Ralić, Rozalinda Banić). 

 

Ad4). Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 

Mauricia Jureško pojašnjava kako se program održavanja komunalne infrastrukture odnosi na 

održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, javne rasvjete te 

održavanje groblja. Navodi kako se za ostvarivanje ovog Programa predviđaju sredstva iz 

komunalne naknade i ostalih proračunskih prihoda Općine Pašman. Vijećnik Nikola Krajnović 

postavlja pitanje vezano za rasvjetu u mjestu Barotul. Načelnik odgovara kako će se postavljati 

nova javna rasvjeta po svim mjestima Općine Pašman, pa tako i u Barotulu. 

 Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu usvaja se sa  9 

glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANI (Branislav Mađerić i Rozalinda Banić). 

 

Ad5). Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi, sportu i radu Udruga na području 

Općine Pašman u 2021. godini 

Mauricia Jureško pojašnjava kako se ovim programom utvrđuju svi oblici aktivnosti i opseg istih 

na području Općine Pašman, a koji su vezani za promicanje kulture, organizaciju kulturnih, 

društvenih i tradicionalnih manifestacija, poticanje i promicanje sporta, te za promicanje svih 

ostalih aktivnosti sukladno pojedinačnim planovima društva, klubova i udruga s područja Općine 

Pašman i šire. 

 Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi, sportu i radu Udruga na području Općine 

Pašman u 2021. godini usvaja se sa 8 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANI (Svetko Ralić, Rozalinda 

Banić i Branislav Mađerić). 



 

 

Ad6). Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom i 

srednjoškolskom obrazovanju i socijalnoj skrbi na području Općine Pašman u 2021. godini 

 

Mauricia Jureško pojašnjava kako Općina Pašman ovim programom osigurava sredstva za brigu 

o djeci predškolskog uzrasta, za sufinanciranje udžbenika, izbornih programa i drugih aktivnosti 

u oblasti osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, za dodjelu mjesečne financijske pomoći 

studentima, te za zaštitu i pomaganje osobama koje su ugrožene ili nemoćne, koje ne mogu same 

niti uz pomoć članova obitelji zbog nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih i drugih 

razloga zadovoljiti svoje osnovne potrebe. Također naglašava kako se ovim programom 

osiguravaju sredstva pomoći za novorođenu djecu na području Općine Pašman. 

 

 Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjoškolskom  

obrazovanju i socijalnoj skrbi na području Općine Pašman u 2021. godini usvaja se sa 9 glasova 

ZA i 2 glasa SUZDRŽANI (Branimir Mađerić i Svetko Ralić). 

 

Ad7). Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Pašman za 2021. godinu 

Pročelnica Ana Benić pojašnjava kako se temeljem Zakona o proračunu ova Odluka donosi svake 

godine. Nastavlja kako se ovom Odlukom utvrđuje struktura prihoda i izdataka Proračuna Općine 

Pašman za 2021. godinu, njegovo izvršenje, prava i obveze nositelja i korisnika proračunskih 

sredstava, zaduživanja te davanje jamstva. 

 Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Pašman za 2021. godinu usvaja se sa 7 

glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽANI (Branislav Mađerić, Svetko Ralić, Marijana Božić i Rozalinda 

Banić). 

 

Ad8). Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine 

Pašman 

Pročelnica pojašnjava kako je ovo također Odluka koju donosimo svake godine. Naglašava kako 

smo je značajno promijenili prošle godine, te kako se pokazala ispravnom. Isto objašnjava na način 

da nije tokom ljeta ove godine bilo prigovora na ometanje i buku vezanu za izvođenje radova, pa 

će iz tog razloga ostati zadržana i ne promijenjena. Vijećnik Nikola Krajnović dodaje i smatra kako 

je ipak bilo prigovora. Načelnik odgovara kako je bilo radova, ali ne uz plaže i apartmane, što 

nikako ne može i neće biti. 

 Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Pašman 

usvaja se sa 10 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽANI (Nikola Krajnović). 

 

 



 

Ad9). Prijedlog Odluke o određivanju koeficijenta za obračun plaće službenika Općine 

Pašman 

Pročelnica Ana Benić pojašnjava ovu Odluku, te napominje kako koeficijenti za obračun plaća 

službenika Općine Pašman ostaju isti. 

 Prijedlog Odluke o određivanju koeficijenta za obračun plaće službenika Općine Pašman 

usvaja se sa 9 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANI ( Branislav Mađerić i Svetko Ralić). 

 

Ad10). Prijedlog utroška boravišne pristojbe za 2021. godinu 

Pročelnica Ana Benić pojašnjava da se sredstva boravišne pristojbe planiraju utrošiti u aktivnosti 

organizacije ljetnih manifestacija, opremu za plaže. Pripreme turističke sezone kroz promidžbene 

materijale i druge oblike te ostale potrebe Turističke zajednice Općine Pašman. Vijećnik Nikola 

Krajnović dodaje kako bi bilo dobro da se više sredstava utroši u organiziranje kulturnih 

manifestacija. Predsjednica Općinskog vijeća Petra Perinović dodaje kako se planiraju kulturne 

manifestacije isto kao i prošle godine. Načelnik odgovara kako je bilo organizirano dosta predstava 

u suradnji sa udrugama na području Općine Pašman koje spadaju pod kulturne manifestacije. 

 Prijedlog utroška boravišne pristojbe za 2021. godinu usvaja se JEDNOGLASNO. 

 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Petra Perinović zaključuje 31. sjednicu Općinskog vijeća Općine 

Pašman u 17:30 sati. 


