
 

 

                                                           Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

s 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Pašman održane 01. ožujka 2022. godine u općinskoj 

vijećnici s početkom u  18.30  sati. 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI: Šime Jureško, Ivan Čikarela, Duminik Škrokov, Lucia Benčić, 

Andreja Baraba, Šime Pedišić, Andrea Tudorović, Neven Gauta, Ivo Bubičić 

 

OPRAVDANO ODSUTNI:  

 

OSTALI NAZOČNI: Općinski načelnik Krešimir Ćosić, Pročelnik upravnog odjela za 

gospodarstvo, društvene djelatnosti i EU fondove Andro Magić, viši stručni suradnik 

Domagoj Pedišić 

 

ZAPISNIK VODI: Ivana Kraljić, Upravni referent za poslove pisarnice i odnosa sa javnošću 

 

Sjednica se tonski snima, a snimak se čuva u prostoru Općine. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pašman Šime Jureško otvara sjednicu, pozdravlja sve 

prisutne, i utvrđuje se kvorum. Otvara aktualni sat. 

Vijećnica Andrea Tudorović traži riječ. Postavlja pitanje vezano uz Prostorni plan Općine 

Pašman. Zanima je kako se isti mijenja. Načelnik odgovara da će se ići u izmjene dopune 

prema potrebama. Napominje kako je trenutno u izradi Županijski prostorni plan koji će do 

kraja godine biti usvojen, te će se sigurno ići u usklađenje s istim. 

Vijećnica Andrea Baraba traži riječ. Predlaže inicijativu u svezi izgradnje autobusne stanice 

za mjesto Mali Pašman. Naime stanovnici Malog Pašmana nemaju autobusnu stanicu u 

smjeru Tkona. Pročelnik Andro Magić navodi kako će se u skorije vrijeme ići u 

rekonstrukciju Državne ceste 110 u dijelu od Barotula do Tkona te će se onda ići u izgradnju 

autobusne stanice. Navodi kako Mali Pašman nije jedino mjesto koje ima potrebe za 

autobusnom stanicom. Za primjer navodi mjesto Kraj koje također ima potrebe za barem još 

tri čekaonice. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pašman Šime Jureško stavlja zapisnik sa 5. sjednice 

Općinskog vijeća na usvajanje. 

Vijećnik Duminik Škrokov ulaže žalbu na 12. točku dnevnog reda Prijedlog Odluke o 

privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Pašman, navodi kako je glasovao 

PROTIV. Predsjednik Općinskog vijeća poziva vijećnike da glasaju o osnovanosti zahtjeva za 

izmjenu ove odluke, te će se na sljedećoj sjednici ovaj zapisnik staviti na usvajanje. Vijećnici 

jednoglasno prihvaćaju zahtjev. 

Konstatira se da zapisnik s 5. sjednice Općinskog vijeća mijenja u dijelu glasovanja o 12. 

točki dnevnog reda Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području 

općine Pašman,  te sad glasi:  

Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Pašman  

Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Pašman se 

usvaja s osam glasova „za“, a jednim „protiv“. 

 



 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pašman Šime Jureško predlaže sljedeći dnevni red s 

nadopunama na usvajanje. 

   

 

 

 

 

                                                D N E V N I    R E D  : 

 

1. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova tijela za provedbu međunarodnog 

natječaja za izbor investitora u svrhu realizacije turističkog razvojnog projekta „Pašman 

Rivijera“ na lokaciji Južni Pašman  

2. Prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu 

Općine Pašman  

3. Prijedlog Odluke o zakupu javnih površina  

4. Prijedlog Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora Općine Pašman  

5. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području 

Općine Pašman  

6. Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Bodulić i 

mjerilima za naplatu usluga vrtića od roditelja-korisnika  

7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu DV Bodulić 

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut DV Bodulić 

9. Prijedlog III. Izmjene i dopune Odluke o imenima ulica i trgova na području Općine 

Pašman     

 

Dnevni red s nadopunama usvojen je jednoglasno. 

         

                                                      

Ad1).  Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova tijela za provedbu 

međunarodnog natječaja za izbor investitora u svrhu realizacije turističkog razvojnog projekta 

„Pašman Rivijera“ na lokaciji Južni Pašman 

Vijećnik Ivo Bubičić traži riječ. Traži od načelnika par riječi o samom projektu Južni Pašman 

s obzirom da nije upoznat. Načelnik kratko navodi kako je to mega projekt, preskup koji do 

sada nije realiziran. U planu je provesti još jedan natječaj. S obzirom da je otvorena izmjera 

za k.o. Pašman, sređivanje parcele je u tijeku. Nakon toga ići će ponovno natječaj, u istom 

obliku ili sličnom, a riječ je o hotelskim naseljima u dvije zone isključivo u turističke svrhe. 

Postoji koncepcijsko rješenje, ništa pretjerano da se ne ograničava investitora. Općinsko 

vijeće će donijeti Odluku o urbanističkom planu tog područja kojem će se definirati uvjeti 

gradnje. Pročelnik Andro Magić napominje kako sve informacije vezane uz projekt „Južni 

Pašman“ može pronaći na stranicama www.pasman-rivijera.hr. 

Vijećnik Neven Gauta traži riječ. Postavlja pitanje dali je gosp. Eugen Sorić razriješen 

dužnosti dobrovoljno ili ne i dali ostaje i dalje u komisiji. Načelnik odgovara kako je 

razriješen dužnosti dogovorno, te da i dalje ostaje u ocjenjivačkoj komisiji kao stručnjak. 

Vijećnik Neven Gauta postavlja pitanje što je u planu u narednoj godini dana. Načelnik 

odgovara kako je u planu raspisivanje novog međunarodnog natječaja, čekati barem jednu 

ozbiljnu ponudu i garanciju, nakon čega će se ići u provedbu projekta. Ako se na drugom 

ponovljenom natječaju ne javi nitko, to je znak da treba nešto promjeniti. 

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova tijela za provedbu 

međunarodnog natječaja za izbor investitora u svrhu realizacije turističkog razvojnog projekta 

„Pašman Rivijera“ na lokaciji Južni Pašman se usvaja JEDNOGLASNO. 

http://www.pasman-rivijera.hr/


 

 

 

 

 

 

 

 

Ad2). Prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu 

Općine Pašman 

Viši stručni suradnik Domagoj Pedišić daje kratko obrazloženje. Radi se o Odluci koju 

Općina Pašman nije imala donesenu, te je sada donosi po prvi puta. 

Prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu 

Općine Pašman se usvaja JEDNOGLASNO. 

 

Ad3).  Prijedlog Odluke o zakupu javnih površina  

Viši stručni suradnik Domagoj Pedišić daje kratko obrazloženje. Odluka je išla na doradu i 

usklađenje s zakonom. Vijećnica Andrea Tudorović traži riječ. Postavlja pitanje vezano uz 

visinu zakupnine. Dali visinu određuje načelnik. Načelnik odgovara kako je uredba za 

koncesijska odobrenja donesena na razini države te će cijene zakupa biti slično definirane. 

Općina Pašman je u kategoriji B turističkih naselja, te će se po uredbi za tu kategoriju i 

donijeti cjenik za javne površine. Vijećnik Ivo Bubičić traži riječ. Smatra da Članak 3. stavka 

3 odluke nije precizirana. Riječ je o kiosku, dali se pod time smatra i postavljanje ribarnice. 

Načelnik odgovara kako i ribarnica spada pod kiosk, tj. prodaja prehrambeni i neprehrambeni 

proizvoda. Viši stručni suradnik Domagoj Pedišić dodaje kako se Zaključkom općinskog 

načelnika može uvijek dodati ako nešto nije točno definirano odlukom. 

Prijedlog Odluke o zakupu javnih površina se usvaja JEDNOGLASNO. 

 

Ad4).  Prijedlog Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora Općine Pašman  

Vijećnica Andrea Tudorović traži riječ. Pročitala je u odluci kako se Općinsko izborno 

povjerenstvo sastoji od vladajuće stranke i dva iz oporbene. Zanima je kada se to misli 

obavijestiti nekog iz oporbe i koliko prije. Dali postoje već članovi izbornog povjerenstva od 

prošlih izbora. Načelnik odgovara kako je ovo tek samo donošenje Odluke te članovi 

izbornog povjerenstva će se izabrati u skladu s Odlukom i zakonom. Načelnik pojašnjava 

kako će se kandidature zaprimati od 10. ožujka do 23. ožujka, svi obrasci će biti dostupni od 

09. ožujka na web stranici općine, a od 10. ožujka i u prostorijama općine Pašman. Vijećnica 

Tudorović nastavlja, postavlja pitanje vezano uz biračko mjesto Mrljane, dali se to i dalje 

planira održavati u privatnoj kući ili postoji drugo rješenje. Načelnik navodi kako on trenutno 

ne vidi drugo rješenje. Načelnik navodi kako Mrljane nije jedino mjesto koje nema svoj 

prostor. Vijećnik Neven Gauta traži riječ. Zanima ga zašto se ovoliko dugo čekalo s Odlukom, 

dali postoji tehnički razlog ili ne. Načelnik odgovara kako ne postoji poseban razlog.  

Prijedlog Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora Općine Pašman se 

usvaja JEDNOGLASNO. 

 

Ad5). Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Pašman 

Vijećnik Ivo Bubičić traži riječ. Smatra da su rokovi vrlo kratki za podnošenje kandidatura. 

Viši stručni suradnik Domagoj Pedišić pojašnjava kako je termin održavanja propisan i 

definiran u prijašnjoj odluci o postupku izbora članova vijeća, a definirane su prema Zakonu. 

Vijećnica Andrea Baraba traži riječ. Poziva sve prisutne vijećnike da u svojim mjestima 

potaknu ljude na kandidature kako bi svako mjesto imalo svoje predstavnike, koji će kada 

budu izabrani moći mijenjati svari u svojoj zajednici.  



 

 

Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Pašman se usvaja JEDNOGLASNO. 

 

 

 

                                                               

Ad6). Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Bodulić 

i mjerilima za naplatu usluga vrtića od roditelja-korisnika 

Viši stručni suradnik Domagoj Pedišić daje kratko obrazloženje. Zbog promjene naziva vrtića, 

došlo je i do promjene naziva Odluka. Napominje kako se obrazloženje odnosi i na sljedeće 

dvi točke. 

Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Bodulić 

i mjerilima za naplatu usluga vrtića od roditelja-korisnika se usvaja JEDNOGLASNO. 

 

Ad7). Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu DV 

Bodulić   

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu DV 

Bodulić se usvaja JEDNOGLASNO. 

 

Ad8). Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut DV Bodulić 

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut DV Bodulić se usvaja 

JEDNOGLASNO. 

 

Ad9). Prijedlog III. Izmjene i dopune Odluke o imenima ulica i trgova na području Općine 

Pašman     

Prijedlog III. Izmjene i dopune Odluke o imenima ulica i trgova na području Općine 

Pašman se usvaja JEDNOGLASNO. 

 

 

 

            Završeno u 19,10 sati. 

                                                   

    

             ZAPISNIČAR:                                                                          PREDSJEDNIK  

                                                                                                          OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                        

        ___________________________                               _____________________________ 

             Ivana Kraljić, v.r.                                                                    Šime Jureško, v.r.                                   


