
Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (  regionalnoj ) samoupravi 

( 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 

144/20) i čl. 48. Statuta Općine Pašman („Službeni glasnik Općine Pašman“, broj: 01/21), načelnik 

Općine Pašman podnosi 

 

IZVJEŠĆE 

o radu općinskog načelnika Općine Pašman za razdoblje 

od 1.srpnja do 31.prosinca 2020.godine 

 

Sukladno zakonskim obvezama, utvrđenim  i Statutom Općine Pašman, općinski načelnik je obvezan 

dva puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću izvješće o svom radu. 

Zakonom o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi, utvrđeno je da Općinski načelnik obavlja 

izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općinskih akata, izvršava ili osigurava 

izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne 

samouprave u obavljanju poslova iz njihova samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja 

i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim 

prihodima i rashodima, a u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene 

Statutom. 

 

U izvještajnom razdoblju Općinski načelnik Općine Pašman, u okviru svog djelovanja, obavljao je 

izvršne poslove iz samoupravnog djelovanja općine koji su mu povjereni zakonom, utvrđivao je 

prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih 

akata, izvršavao i osiguravao izvršenje općih akata Općinskog vijeća, prostornog i urbanističkog plana 

te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu općine, 

usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog 

djelokruga Općine,nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom 

Općine i aktima Općinskog vijeća. 

U Općini Pašman je na dan 31.12.2020.godine u radnom odnosu na neodređeno vrijeme bilo ukupno 8 

djelatnika. U ovom razdoblju u radni odnos na određeno vrijeme (zamjena) primila se djelatnica na 

radno na mjesto referent za upravno administrativne poslove. 

PODRUČJE ZAPOSLENOSTI: 

1. Dužnosnici..................................2 obavljanje dužnosti 

( Općinskog načelnika, Zamjenika Općinskog načelnika ) 

2. Jedinstveni upravni odjel............8 ( službenika 8 ) 

PODRUČJE FINANCIJA : 

U izvještajnom razdoblju načelnik je inicirao i nadzirao poslove izrade proračuna Općine Pašman za 

2020., izvršavanje proračuna, izradu propisanih izvješća u svezi sa izvršavanjem  proračuna, vođenje 

propisanih poslovnih knjiga, brinuo je o prikupljanju prihoda koji pripadaju Općini Pašman kao i 

druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine. 

U izvještajnom razdoblju donesen je jedan rebalans proračuna. 

 

 JAVNOST RADA : 

Javnost rada osigurana je objavom akata u službenim novinama Zadarske županije, na web stranici 

Općine Pašman ( www.opcinapasman.hr ), na oglasnoj ploči općine, na sjednicama Općinskog vijeća, 

u komunikaciji sa mještanima i medijima. 

PREDLAGANJE AKATA KOJE DONOSI OPĆINSKO VIJEĆE: 

U  izvještajnom razdoblju održano je četiri ( 4 ) sjednice Općinskog vijeća. 

 

Donesene slijedeće odluke: 

 

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu. 

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Pašman za razdoblje od 

01.01.2020. do 30.06.2020. godine 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=260
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http://www.zakon.hr/cms.htm?id=262
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=263
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=264
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=265
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=15727


3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje od 1.01. 2020. do 31.06.2020. 

godine. 

4. Izmjena i dopuna Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

5. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi 

6. Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pašman za 

2021. godinu  

7. Odluka o ispravci greške u Odluci o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Pašman 

8. Suglasnost na I. izmjene  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 

„Otok Pašman“ 

9. Zaključak o davanju suglasnost na podizanje kratkoročnog kredita Javne komunalne ustanove 

„OTOK PAŠMAN“-Pašman 

10. Zaključak o davanju suglasnost na podizanje dugoročnog kredita Javne komunalne ustanove 

„OTOK PAŠMAN“-Pašman  

11. Odluka o podizanju dugoročnog kredita Općine Pašman 

12. Odluka o o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Općine Pašman 

13. Odluka o davanju suglasnosti na nagodbu o ispunjavanju financijskih obveza dužnika 

14. Odluka o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima na području Općine Pašman   

15. Izmjena i dopuna Odluke o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Općine Pašman 

16. Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Pašman 

17. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o kreditnom zaduženju 

18. Prethodna suglasnosti na II. izmjene  Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Otok Pašman“ 

19. Odluae o stavljanju izvan snage Odluku o donošenju pročišćenog teksta Prostornog plana 

uređenja Općine Pašman 

20. Odluka o stavljanju izvan snage Odluku o ispravci greške u Odluci o donošenju Izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pašman 

21. Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora 

22. Proračun Općine Pašman za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu 

23. Plan razvojnih programa za razdoblje 2021. – 2023. godine 

24. Program izgradnje  i uređenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 

25. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 

26. Program javnih potreba u kulturi, sportu i radu Udruga na području Općine 

27. Pašmanu 2021. godini  

28. Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjoškolskom 

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

29. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Pašman za 2021. godinu 

30. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Pašman 

31. Odluka o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika Općine Pašman 

32. Utrošak boravišne pristojbe za 2021. godinu 

33. Izmjena i dopuna proračuna Općine Pašman za 2020. godinu (Rebalans IV)  

34. II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2020. godinu 

35. III. izmjene Program izgradnje  i uređenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

36. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

37. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, sportu i radu Udruga na 

području Općine Pašmanu 2020. godini  

38. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom i 

srednjoškolskom obrazovanju i socijalnoj skrbi na području Općine Pašman u 2020. 

godini 

39. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Pašman izabranih s liste grupe birača iz 

proračuna Općine Pašman za 2021. godinu 
 



Sve što radimo, svi naši planovi, projekti i ciljevi usmjereni su ka podizanju kvalitete života kako 

naših mještana tako i gostiju koji nas posjećuju. Ono se ogleda kroz izgradnju komunalne i društvene 

infrastrukture tj. društvenih djelatnosti, kroz obrazovanje, sport i rekreaciju,kulturu i jačanje civilnog 

društva.  

Vrlo je važno raditi na razvoju infrastrukturnih sustava poput kanalizacije, uređenja obalnog pojasa, 

javne rasvjete, nerazvrstanih putova i cesta kao i na uređenju ulica, trgova, groblja, javnih površina i 

sl. 

 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA, 

- Projektna dokumentacija za Aglomeraciju Biograd, Pašman i Tkon. Općina Pašman je 

za 2020. godinu planirala troškove projektne dokumentacije u iznosu od 350.000,00 u 

svrhu ishodovanja lokacijske i građevinske dozvole. Realizirano 210.000,00 kuna 

- Uređenje plaže Jasenice u mjestu Pašman - Ovaj kapitalni projekt 

podrazumijeva uređenje plaže Jasenice u mjestu Pašman te je za ovaj  projekt 

planirana vrijednost radova 623.500,81 kuna sa PDV-om. Izvor financiranja za 

isti planirana je slijedom: 225.539,30 kuna kapitalna pomoć iz državnog 

proračuna te 397.961,51 kuna od namjenskih sredstava komunalnog doprinosa 
- Sanacija obalnog područja Gladuša - Ovaj projekt podrazumijeva  sanaciju obalnog 

područja Gladuša ,ostvareno je 400.000,00 kn od Ministarstva mora ,prometa i 

infrastrukture odnosno -kapitalna pomoć iz državnog proračuna te iz naših izvora 

odnosno komunalnog doprinosa u iznosu 224.875,00 kuna - realizirano 

- sanacije nerazvrstanih cesta na području Općine Pašman - 106.708,63 kn 

- sanacije nerazvrstanih cesta na području Općine Pašman - 114.669,50 kn 

- nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima - 89.875,00 kuna 

- sanacije opasnog mjesta povećanje sigurnosti prometa u naselju Pašman, centar - 

245.450,00 kn  

 

 

 

POTPISANI PROJEKTI OPĆINE PAŠMAN: 

 

- Sa Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 

potpisan je Ugovor o financiranju – projekt „Građenje građevine javne namjene 

– mrtvačnica na groblju u mjestu Kraj, otok Pašman 2. skupine u iznosu od 

563.887,69 kn 

- Ugovor o sanaciji nerazvrstanih cesta na području Općine Pašman u iznosu od 

114.669,50 kn 

- Ugovor o javnoj nabavi proširenja groblja u naselju Pašman Ugovor broj EV-

M 04/20 u iznosu od 971.920,94 kn 

- Ugovor o pružanju usluga nabave komunalne opreme za gospodarenje 

otpadom na otocima u iznosu od 89.875,00 kn 

- Ugovor o arheološkom nadzoru nad radovima iskopa prilikom proširenja 

groblja u naselju Pašman u iznosu od 155.625,00 kn 

- Ugovor o javnoj nabavi uređenja dječjih igrališta Ugovor broj EV – M 06/20 u 

iznosu od 1.088.924,88 kn 

- Sa Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine potpisan 

je Ugovor o sufinanciranju projekta ,, proširenje groblja u naselju Pašman“ 

168.000,00 kn 

- Ugovor o sufinanciranju školskog projekta ,, TATE ZA PET “ u iznosu od 

2.500,00 kn 

- Sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisan Ugovor br. 

2020/008989 o neposrednom sufinanciranju nabave komunalne opreme za 



gospodarenje otpadom na otocima, davanjem sredstava pomoći u iznosu od 

89.875,00 kn 

- Anex Ugovora o radovima na održavanju javne rasvjete na području Općine 

Pašman za 2020. godinu u iznosu od 385.462,50 kn 

- Anex Ugovora o radovima na održavanju mjesnih groblja na području Općine 

Pašman za 2020. godinu u iznosu od 352.317,50 kn 

- Ugovor o uređivanju portala ,,Otok Pašman“ u iznosu od 45.000,00 kn 

- Ugovor o isporuci, instalaciji i puštanju u rad informatičke opreme za WIFI 

sustav na javnim površinama Općine Pašman Broj 20-2474 u iznosu od 

165.513,86 kn 

- Ugovor o pružanju usluge ,, Net PRO Basic“ br. 3585/2020 

- Ugovor o radovima na održavanju mjesnih groblja na području Općine Pašman 

za 2021. godinu u iznosu od 352.317,50 kn 

- Ugovor o radovima na održavanju javne rasvjete na području Općine Pašman 

za 2021. godinu u iznosu od 385.462,50 kn 

- Ugovor o uslugama održavanja i čišćenja javnih i zelenih površina na području 

Općine Pašman za 2021. godinu u iznosu od 559.450,00 kn 

- UGOVOR broj: EV-M 3/20 za izvođenje radova: Građenja građevine javne 

namjene – mrtvačnice na groblju u mjestu Kraj, otok Pašman 2. skupine u 

iznosu od 618.834,72 kn 
 

Tekuće investicijsko održavanje javnih površina po naseljima 

 

- Mjesni odbor Kraj                   56.455,34 

- Mjesni odbor Pašman              82.500,00 

- Mjesni odbor Barotul               94.412,50 

- Mjesni odbor Mrljane               42.158,34 

- Mjesni odbor Neviđane             16.750,00 

- Mjesni odbor Dobropoljana       33.309,98 

- Mjesni odbor Banj                      51.369,68 

- Mjesni odbor Ždrelac                  14.687,50 

 

     DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA 

 

Unapređenje kvalitete života za djecu i mlade te izdvajanje za Dječji vrtić Otok Pašman u iznosu 

od 394.708,38 kuna. 

Sufinanciranje posebnih edukacijsko – rehabilitacijskih programa za djecu s teškoćama u razvoju u 

Dječjem vrtiću „Latica“ u iznosu od 600,00 kuna. 

U navedenom razdoblju isplaćena je ukupna naknada za novorođenče sukladno Odluci o 

ostvarivanju prava na pomoć za podmirivanje troškova stanovanja i jednokratne novčane potpore u 

iznosu od 86.400,00 kuna te za ostale naknade za socijalnu skrb sukladno Odluci u iznosu od 

3.000,00 kuna.  

 

Dodjela potpore za promicanje „Hrvatskog otočkog proizvoda“ s područja Općine Pašman: 

 

      -HOP – MILAŠINOVIĆ IVANKA – KUĆNA RADINOST – 105,00 kuna 
 

GOSPODARSTVO 

 

Općina Pašman nastoji na razne načine pomoći gospodarstvenicima. Svjesni smo da je jedan od 

glavnih preduvjeta za ostanak na otoku otvaranje novih radnih mjesta te mogućnost zapošljavanja. 

 



Turizam je glavna grana gospodarstva naše općine. Radimo na promidžbi općine kako bi privukli 

investitore posebno za projekte turističke infrastrukture kao što su marina Pašman, JUŽNI PAŠMAN 

(turističko naselje). 

 

Općinski sud u Zadru, Ispostava Biograd na moru i Odjel za katastar nekretnina Biograd na moru 

(Ured Ždrelac) radi svih 5 dana u tjednu.  

Općina sufinancira rad ( sutkinja, pouzdanik, zapisničar, čistačica, uredski materijal, struja, telefon) u 

iznosu od 464.238,78 kn godišnje. 

Općina Pašman je za potrebe redovitog funkcioniranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pašman u 

ovome razdoblju izdvojila iznos od 78.250,00 kuna.  

Općina Pašman daje potporu i pomoć OPG-ovima i nositeljima oznake HOP kroz Odluku o dodjeli 

potpora za promicanje „Hrvatskog otočnog proizvoda“ s područja Općine Pašman. 

 

Ovo je kratak pregled svega onoga što smo radili u izvještajnom razdoblju. Zahvaljujem svima na  

suradnji, pomoći i podršci. 

        

 

                                                   

          Općinski načelnik 

                                                                      Krešimir Ćosić 

 

 

 

KLASA: 022-01/21-10/13 

URBROJ:2198/17-02/01-21-1 

Pašman, 11.ožujka 2021. 


