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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PAŠMAN 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 024-01/22-02/01 

URBROJ: 2198-17-01/1-22-3 

Pašman, 1. ožujka 2022. 

 

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

(„Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01 -vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17, 98/19 i 144/20), članka 31. Statuta Općine Pašman 

(„Službeni glasnik Općine Pašman“ broj 1/21) i članka 3. Odluke o raspisivanju međunarodnog 

javnog natječaja za izbor investitora za realizaciju projekta Južni Pašman („Službeni glasnik 

Općine Pašman“ broj 3/17), Općinsko vijeće Općine Pašman na 6. sjednici održanoj dana 

1.ožujka 2022. godine, donosi 

 

 

ODLUKU  

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 

 

 

Članak 1.  

U članku 2. Odluke o izboru članova tijela za provedbu međunarodnog natječaja za izbor 

investitora u svrhu realizacije turističkog razvojnog projekta „Pašman Rivijera“ na lokaciji 

Južni Pašman („Službeni glasnik Općine Pašman“ broj 3/17), razrješuje se Ante Uglešić, dipl. 

ing. arh., dužnosti člana ocjenjivačke komisije. 

 

Članak 2. 

Imenuje se Andro Magić, mag. ing. logist., za člana ocjenjivačke komisije.  

 

Članak 3.  

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

Općine Pašman“. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAŠMAN 

 

 
  

              Predsjednik  

Općinskog vijeća Općine Pašman 

                          Šime Jureško 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PAŠMAN 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 024-01/22-02/01 

URBROJ: 2198-17-01/1-22-4 

Pašman, 1. ožujka 2022. 

 

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 

(„Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 144/01, 79/06, 141/06, 

146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 31. Statuta Općine Pašman („Službeni 

glasnik Općine Pašman“ broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Pašman na 6. sjednici održanoj 

dana                            1. ožujka 2022. godine, donosi 

 

 

ODLUKU  

O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU GOSPODARENJA IMOVINOM U 

VLASNIŠTVU OPĆINE PAŠMAN 

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, način i postupak gospodarenja imovinom u 

vlasništvu Općine Pašman (u daljnjem tekstu: Općina). 

Pod pojmom imovina u smislu ove Odluke smatraju se nekretnine i pokretnine u 

vlasništvu Općine. 

Pod gospodarenjem imovinom podrazumijeva se stjecanje, otuđivanje, davanje u 

najam odnosno zakup, korištenje i upravljanje te drugi načini raspolaganja nekretninama u 

vlasništvu Općine. 
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Članak 2. 

Ova Odluka ne primjenjuje se na zakup i kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu 

Općine te davanje na privremeno korištenje javnih površina u vlasništvu Općine budući da su 

ti postupci uređeni posebnim odlukama. 

Ova Odluka ne primjenjuje se na gospodarenje imovinom kroz postupke dodjele 

koncesija ili uspostavu odnosa javno-privatnog partnerstva, a koji će se uređivati u skladu s 

posebnim zakonima. 

 

Članak 3. 

Tijela nadležna za gospodarenje imovinom u vlasništvu Općine su općinski načelnik i 

općinsko vijeće, pod uvjetima propisanim zakonom, Statutom Općine, ovom Odlukom i 

drugim propisima. 

Općinski načelnik upravlja imovinom u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, 

Statutom Općine, ovom Odlukom i drugim propisima. 

Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina u 

vlasništvu Općine i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine čija pojedinačna vrijednost 

ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj 

se odlučuje o stjecanju i otuđivanju te raspolaganju imovinom, a najviše do 1.000.000,00 

kuna, ako je stjecanje i otuđivanje te raspolaganje imovinom planirano u proračunu i 

provedeno u skladu sa zakonskim propisima. Ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, 

općinski načelnik može odlučivati do najviše 70.000,00 kuna. 

Općinsko vijeće odlučuje o stjecanju, otuđivanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu 

Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 

godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju (odnosno čija je 

pojedinačna vrijednost viša od 70.000,00 kuna) te raspolaganju imovinom čija je pojedinačna 

vrijednost viša od 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje te raspolaganje imovinom 

planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom. 

Radnje u postupcima u svezi gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine iz ove 

Odluke provodi Upravni odjel za opće poslove, komunalni sustav i financije (u daljnjem 

tekstu:  

Upravni odjel). 

 

Članak 4. 

Općinski načelnik i Općinsko vijeće gospodare imovinom u vlasništvu Općine 

pažnjom dobrog gospodara, na načelima zakonitosti, svrsishodnosti i ekonomičnosti, u 

interesu stvaranja uvjeta za gospodarski razvoj Općine te radi osiguranja probitka i socijalne 

sigurnosti stanovnika Općine. 

 

Članak 5. 
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Nekretninu u vlasništvu Općine nadležna tijela mogu otuđiti ili njima na drugi način 

raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, osim u 

slučajevima kada je zakonom i ovom Odlukom drukčije određeno. 

Odredbe stavka 1. ovog članka ne odnose se na slučajeve kad pravo vlasništva na 

nekretninama u vlasništvu Općine, stječu Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike 

Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Općine, ako je to u 

interesu i cilju općega gospodarskog i socijalnog napretka njenih građana. 

Tržišna cijena iz stavka 1. ovog članka je vrijednost izražena u cijeni koja se za 

određenu nekretninu može postići na tržištu i koja ovisi o odnosu ponude i potražnje u 

vrijeme njezinog utvrđivanja na području Općine. 

 

 

II. PRODAJA NEKRETNINA JAVNIM NATJEČAJEM 

 

 

Članak 6. 

Nekretnine u vlasništvu Općine prodaju se putem javnog natječaja i to prikupljanjem 

ponuda u zatvorenim omotnicama, a iznimno izravnom pogodbom i to isključivo u 

slučajevima utvrđenim zakonom i ovom Odlukom. 

 

Članak 7. 

Javni natječaj radi prodaje nekretnina u vlasništvu Općine raspisuje: 

općinski načelnik ako pojedinačna vrijednost nekretnina ne prelazi 0,5% iznosa 

prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju 

i otuđivanju nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 kuna. Ako je taj iznos manji od 70.000,00 

kuna, općinski načelnik raspisuje natječaj ako pojedinačna vrijednost nekretnina iznosi do 

najviše 70.000,00 kuna; 

općinsko vijeće ako pojedinačna vrijednost nekretnina prelazi 0,5% iznosa 

prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju 

i otuđivanju te raspolaganju nekretninama (odnosno čija je pojedinačna vrijednost viša od 

70.000,00 kuna) kao i onih nekretnina čija je pojedinačna vrijednost viša od 1.000.000,00 

kuna. 

U slučaju daje javni natječaj radi prodaje nekretnine raspisao općinski načelnik, a po 

završetku provedbe javnog natječaja bude utvrđeno da vrijednost najpovoljnije ponude prelazi 

iznos iz stavka 1. alineje 1. ovog članka, odluku o prodaji nekretnine donosi općinsko vijeće. 
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Članak 8. 

Odluka nadležnog tijela iz članka 3. ove Odluke o prodaji nekretnina putem javnog 

natječaja obavezno sadrži: 

- oznaku nekretnine koja je predmet prodaje (adresu nekretnine, oznaku katastarske 

čestice, katastarske općine, površinu te ostale podatke bitne za pobližu oznaku 

nekretnine), 

- početni iznos kupoprodajne cijene nekretnine, 

- podatke o namjeni nekretnine (ako je određena), 

- iznos i način uplate jamčevine, te odredbu o načinu povrata odnosno uračunavanja 

jamčevine u kupoprodajnu cijenu, 

- uvjete prvenstvenog prava kupnje, ako taj uvjet postoji, 

- kriterij za odabir najpovoljnije ponude, 

- rok u kojem se ponuđači obavještavaju o rezultatima provedenog javnog 

natječaja, 

- rok za zaključenje ugovora, 

- način i rok plaćanja kupoprodajne cijene, 

- mjesto i vrijeme otvaranja ponuda, 

- mogućnost i vrijeme obilaska nekretnine, 

- uputu o dostavi dokumenata potrebnih za sudjelovanje u javnom natječaju, 

pravo nadležnog tijela da ne izabere niti jednog ponuditelja, u kojem slučaju se 

javni natječaj poništava. 

Odluka iz stavka 1. ovog članka može sadržavati i druge uvjete i podatke u svezi 

prodaje nekretnine. 

 

Članak 9. 

Početna cijena nekretnine utvrđuje se u visini tržišne cijene nekretnine prema procjeni 

nekretnine učinjene od strane Ministarstva financija-Porezne uprave ili ovlaštenog sudskog 

vještaka odgovarajuće struke. 

Odluku o početnoj cijeni nekretnine donosi nadležno tijelo iz članka 7. ove Odluke 

koje raspisuje javni natječaj. 

 

Članak 10. 

Javni natječaj radi prodaje nekretnina obavezno sadrži odredbe koje su obavezni 

sadržaj odluke iz članka 8. ove Odluke. 
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Javni natječaj, pored podatka iz stavka 1. ovog članka, može sadržavati i druge uvjete i 

podatke u svezi prodaje nekretnine. 

 

Članak 11. 

Javni natječaj objavljuje se u dnevnom tisku, na oglasnoj ploči Općine i na web 

stranicama Općine. 

 

Članak 12. 

Rok za podnošenje ponuda je najmanje 15, a najviše 30 dana od dana objave javnog 

natječaja. 

Javno otvaranje ponuda mora se provesti u roku od najduže 15 dana od isteka roka za 

podnošenje ponuda. 

Ponuditeljima čije ponude nisu odabrane kao najpovoljnije jamčevina će se vratiti u 

roku od 8 dana od dana okončanja postupka natječaja. 

Ponuditelju čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, jamčevina se uračunava u 

ponuđenu cijenu. 

Ponuditelj čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija i naknadno odustane od 

zaključenja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine. 

 

Članak 13. 

Ponude na javni natječaj dostavljaju se poštom preporučeno ili osobno na adresu 

sjedišta Općine u zatvorenoj omotnici s obveznom naznakom „Ponuda za natječaj-ne otvaraj. 

Ponuda mora sadržavati sve podatke i moraju joj biti priloženi svi dokazi o 

ispunjavanju uvjeta koju su navedeni u tekstu javnog natječaja. 

Svaki ponuditelj može se natjecati za sve nekretnine koje se izlažu prodaji i za svaku 

dati zasebnu ponudu. 

Natjecatelji koji su podnijeli ponude na javni natječaj imaju pravo biti nazočni 

otvaranju ponuda. 

Otvaranje ponuda vrši Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine 

Pašman (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje osniva i imenuje Općinski načelnik. 

Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana te zapisničara. 

Povjerenstvo će na sjednici najprije utvrditi da li je javni natječaj propisno objavljen, 

koliko je ponuda pristiglo i da li su ponude predane u roku. Nakon toga će se pristupiti 

otvaranju ponuda prema redoslijedu prispijeća, a o čemu se sastavlja zapisnik Povjerenstva. 

Zapisnik potpisuju svi prisutni članovi Povjerenstva i zapisničar. 
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Zapisnik sa kompletnom natječajnom dokumentacijom Povjerenstvo dostavlja tijelu iz 

članka 3. ove Odluke nadležnom za odlučivanje o prodaji nekretnine najpovoljnijem 

ponuditelju. 

Na osnovi provedenog postupka javnog natječaja, tijelo iz članka 3. ove Odluke 

donosi odluku o prodaji nekretnina najpovoljnijem ponuditelju. 

Tijelo iz čl. 3. ove Odluke može poništiti javni natječaj u cijelosti ili u jednom dijelu, 

bez obrazloženja. 

 

Članak 14. 

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj čija ponuda je ostvarila najviše 

bodova u postupku provedbe javnog natječaja, prema kriterijima utvrđenima u odluci iz 

članka 8. ove Odluke, uz uvjet da ispunjava sve uvjete navedene u javnom natječaju. 

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem 

smatra se ponuditelj koji je sljedeći po redu po broju ostvarenih bodova, uz uvjet da ispunjava 

sve uvjete navedene u javnom natječaju. 

U slučaju da dva ili više ponuditelja imaju isti broj bodova, a ispunjavaju sve uvjete 

javnog natječaja, kao najpovoljnija ponuda smatrat će se ponuda koja je ranije zaprimljena. 

 

Članak 15. 

Tijelo iz članka 3. odbacit će ponude za koje Povjerenstvo utvrdi da su nepravodobne, 

neuredne ili nepotpune ili da ne udovoljavaju svim uvjetima natječaja. 

 

Članak 16. 

Općina i najpovoljniji ponuditelj sklopit će ugovor o kupoprodaji nekretnine 

najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. 

Ugovor o kupoprodajni nekretnine mora biti sastavljen u pisanom obliku. 

Članak 17. 

Kupac je dužan ugovorenu cijenu platiti u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora. 

U slučaju zakašnjenja s obvezom plaćanja ugovorene cijene, kupac je dužan uz 

kupoprodajnu cijenu platiti i zakonsku zateznu kamatu za vrijeme kašnjenja. 

Kupoprodajni ugovor sadrži odredbu da će Općina izdati kupcu tabularnu ispravu, radi 

uknjižbe njegova prava vlasništva u zemljišne knjige, tek nakon što u cijelosti isplati 

ugovorenu cijenu. 
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III. PRODAJA NEKRETNINA IZRAVNOM POGODBOM 

 

Članak 18. 

Nekretnine u vlasništvu Općine mogu se po utvrđenoj tržišnoj cijeni bez provedbe 

javnog natječaja (izravnom pogodbom) prodati samo iznimno, u slučajevima predviđenim 

zakonom i ovom Odlukom. 

Nekretnine u vlasništvu Općine mogu se prodati izravnom pogodbom u sljedećim 

slučajevima: 

- kada je kupac Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, 

odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i 

područne 

(regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju općeg gospodarskog i socijalnog 

napretka njenih građana, 

- osobi kojoj je dio tog zemljišta potreban za formiranje neizgrađene građevinske 

čestice u skladu s lokacijskom dozvolom ili planom uređenja, ako taj dio ne prelazi 20 

% površine planirane građevinske čestice, 

- osobi koja je na zemljištu u svom vlasništvu, bez građevinske dozvole ili 

drugog odgovarajućeg akta nadležnog tijela državne uprave, izgradila građevinu u 

skladu s detaljnim planom uređenja ili lokacijskom dozvolom, a nedostaje joj do 20% 

površine 

planirane građevne čestice, pod uvjetom da se obveže da će u roku od jedne godine od 

dana sklapanja kupoprodajnog ugovora ishoditi građevinsku dozvolu, 

- u drugim zakonom propisanom slučajevima. 

Smatra se da je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine u interesu i cilju općeg 

gospodarskog i socijalnog napretka njenih građana, ako se nekretnine prodaju radi izgradnje 

vjerskih objekata, predškolskih ustanova, školskih ustanova, ustanova iz oblasti kulture i 

zdravstva, športskih objekata, objekata komunalne infrastrukture te drugih objekata čija 

izgradnja doprinosi unaprjeđenju gospodarskih i socijalnih uvjeta života na području Općine. 

 

Članak 19. 

Na sklapanje kupoprodajnog ugovora i plaćanje kupoprodajne cijene za nekretnine 

prodane izravnom pogodbom, analogno se primjenjuju odredbe članaka 16. i 17. ove Odluke. 

 

IV. KUPNJA NEKRETNINA U INTERESU OPĆINE 

 

Članak 20. 
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Odluku o kupnji nekretnine u interesu Općine donosi općinsko vijeće ili općinski 

načelnik, ovisno o vrijednosti nekretnine, sukladno članku 3. ove Odluke. 

Odluka mora biti obrazložena. 

Smatra se da je kupnja nekretnina u interesu Općine, ako se nekretnine kupuju radi 

izgradnje vjerskih objekata, predškolskih ustanova, školskih ustanova, ustanova iz oblasti 

kulture i zdravstva, športskih objekata, objekata komunalne infrastrukture te izgradnje drugih 

objekata čija izgradnja doprinosi unaprjeđenju gospodarskih i socijalnih uvjeta života na 

području Općine. 

Ugovor o kupnji nekretnina sklapa se na temelju prethodno provedenog javnog 

natječaja, vodeći računa o tržišnoj cijeni nekretnine ili izravnom pogodbom u slučaju kada se 

nekretnina može steći samo od određenog vlasnika. 

 

 

V. DRUGA STVARNA PRAVA NA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE 

 

 

a) Pravo stvarne služnosti 

 

Članak 21. 

Pravo stvarne služnosti na nekretninama u vlasništvu Općine može se osnovati između 

Općine i stjecatelja prava stvarne služnosti ako se kumulativno ispune sljedeći uvjeti: 

- ako je to nužno za bolje i korisnije gospodarenje povlasnom nekretninom, 

- ako se time bitno ne ograničava korištenje poslužne nekretnine koja je u vlasništvu 

Općine, 

- ako se aktom o zasnivanju služnosti, odredi isplata naknade Općini. 

Osnivanje prava stvarne služnosti na nekretninama u vlasništvu Općine provodi se 

izravnom pogodbom. 

 

Članak 22. 

Stjecatelj prava stvarne služnosti plaća Općini naknadu za osnivanje prava stvarne 

služnosti. 

Iznimno od stavka 1. ovog članka, za osnivanje prava stvarne služnosti na 

nekretninama u vlasništvu Općine ne plaća se naknada ako je stjecatelj prava služnosti osoba 

javnog prava, a služnost se zasniva radi izgradnje infrastrukturnih građevina, sukladno zakonu 

kojim se uređuju imovinskopravni odnosi u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina. 
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Osobama javnog prava iz stavka 2. ove Odluke smatraju se: Republika Hrvatska, 

jedinica lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave i sljedeće pravne 

osobe: pravna osoba u vlasništvu Republike Hrvatske ili pravna osoba čiji je osnivač 

Republika Hrvatska te pravna osoba u vlasništvu ili čiji je osnivač, odnosno čiji su osnivači 

jedinice lokalne, odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave. 

Infrastrukturnim građevinama iz stavka 2. ove Odluke smatraju se sljedeće građevine: 

građevine prometne, javne, komunalne i druge infrastrukture, za čiju izgradnju je utvrđen 

interes Republike Hrvatske prema Zakonu o izvlaštenju ili prema posebnom zakonu, kao što 

su ceste, vodne građevine, komunalni objekti i slično. 

 

Članak 23. 

Odluku o osnivanju prava stvarne služnosti i visini naknade za osnivanje tog prava 

donosi općinsko vijeće ili općinski načelnik, ovisno o vrijednosti nekretnine, sukladno članku 

3. ove Odluke. 

Za određivanje visine naknade nadležno tijelo iz stavka 1. ovog članka može tražiti 

procjenu Ministarstva financija-Porezne uprave odnosno nalaz i mišljenje ovlaštenog sudskog 

vještaka odgovarajuće struke. 

 

Članak 24. 

O zasnivanju služnosti Općina i stjecatelj prava stvarne služnosti sklapaju ugovor 

kojim uređuju međusobna prava i obveze. 

Ugovor iz stavka 1. ovog članka mora biti u pisanom obliku. 

b) Pravo građenja 

 

Članak 25. 

Pravo građenja na nekretninama u vlasništvu Općine osniva se na način i pod 

pretpostavkama propisanim zakonom. 

Pravo građenja na nekretninama u vlasništvu Općine može se zasnovati ugovorom. 

Ugovor iz stavka 2. ovog članka mora biti u pisanom obliku. 

 

Članak 26. 

Nositelj prava građenja dužan je Općini plaćati mjesečnu naknadu za nekretninu. 

Odluku o osnivanju prava građenja i visini naknade koju plaća nositelj prava građenja 

donosi općinsko vijeće ili općinski načelnik, ovisno o vrijednosti nekretnine, sukladno članku 

3. ove Odluke. 
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Visinu mjesečne naknade nadležno tijelo će utvrditi na osnovi procjene Ministarstva 

financija-Porezne uprave ili ovlaštenog sudskog vještaka odgovarajuće struke. 

Iznimno, pravo građenja može se osnovati i bez naknade, kada to pravo stječu osobe 

javnog prava radi izgradnje infrastrukturnih građevina, u skladu sa zakonom kojim se uređuju 

imovinskopravni odnosi u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina. 

Na određivanje pojma infrastrukturnih građevina i osoba javnog prava iz stavka 4. 

ovog članka primjenjuju se odredbe stavaka 3. i 4. članka 22. ove Odluke. 

 

Članak 27. 

Pravo građenja na nekretnini u vlasništvu Općine dodjeljuje se putem javnog natječaja 

javnim prikupljanjem ponuda u zatvorenim omotnicama. 

Na postupak provedbe javnog natječaja radi dodjeljivanja prava građenja na 

nekretninama u vlasništvu Općine analogno se primjenjuju odredbe ove Odluke o prodaji 

nekretnina u vlasništvu Općine putem javnog natječaja. 

 

c) Založno pravo 

 

Članak 28. 

Osnivanje založnog prava (hipoteke) na nekretninama u vlasništvu Općine može se 

dozvoliti iznimno ako je to u izravnom interesu Općine. 

Pod interesom Općine iz stavka 1. ovog članka smatra se i interes trgovačkih društava, 

ustanova i drugih pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Općine. 

Odluku o osnivanju založnog prava (hipoteke) na nekretninama u vlasništvu Općine 

donosi općinsko vijeće ili općinski načelnik, ovisno o vrijednosti nekretnine, sukladno članku 

3. ove Odluke. 

 

 

VI. ZAKUP ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE 

 

Članak 29. 

Zemljište u vlasništvu Općine može se dati u zakup fizičkim i pravnim osobama u 

svrhu privremenog korištenja tog zemljišta, putem javnog natječaja, do njegovog privođenja 

namjeni određenoj prostorno-planskom dokumentacijom. 

Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dozvoljena gradnja građevine niti izvođenje 

drugih radova za koje je potrebno ishoditi bilo koji akt koji se izdaje u svrhu odobravanja 

građenja. 
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Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, na zemljištu koje se daje u zakup radi 

korištenja zemljišta za postavljanje infrastrukturnih objekata, uređaja i opreme, radi uređenja i 

korištenja zemljišta kao parkirališnog prostora, radi uređenja i korištenja zemljišta za 

prodajnu namjenu, otvoreni skladišni prostor, radi korištenja poljoprivrednog zemljišta, te 

radi korištenja zemljišta za druge slične namjene, dozvoljeno je izvođenje građevinskih 

radova koji su nužni radi privođenja namjeni koja je svrha zakupa. 

Ako je predmet zakupa dio zemljišne čestice, poseban uvjet javnog natječaja je izrada 

skice izmjere (iskolčenja) po ovlaštenom geometru. 

 

Članak 30. 

Zemljište u vlasništvu Općine daje se u zakup putem javnog natječaja. Na raspisivanje 

i provedbu natječaja primjenjuju se odredbe ove Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu 

Općine putem javnog natječaja. 

 

Članak 31. 

Ugovor o zakupu sklapa se najduže na rok od 99 godina. 

Trajanje zakupa određuje se odlukom nadležnog tijela iz stavka 3. ove Odluke. 

Zakupnik se uvodi u posjed zakupljenog zemljišta na dan zaključenja ugovora, ukoliko  

ugovorom nije drukčije određeno. 

Zakupnika će u posjed uvesti povjerenstvo kojeg imenuje općinski načelnik, a koje se 

sastoji od predsjednika i 2 člana. 

Ugovor o zakupu prestaje istekom ugovorenog roka, sporazumom stranaka u svako 

vrijeme, kao i u drugim slučajevima utvrđenim ugovorom o zakupu. 

Općina će jednostrano raskinuti ugovor o zakupu prije isteka ugovorenog roka: 

- ako zakupnik ne koristi zemljište u svrhe utvrđene ugovorom, 

- ako zakupnik ne plati tri uzastopne zakupnine, 

- u slučaju privođenja namjeni zemljišta sukladno prostorno-planskoj 

dokumentaciji. 

Danom isteka ili raskida ugovora, zakupnik je dužan predati Općini u posjed zemljište 

slobodno od stvari i osoba, bez prava na naknadu za uložena sredstva ili naknadu štete. 

Iznimno, ukoliko je ugovor o zakupu zemljišta radi korištenja zemljišta za 

poljoprivrednu namjenu prestao neposredno prije sazrijevanja plodova, zakupnik ima pravo 

ubrati plodove u narednom razdoblju od 30 dana od dana prestanka ugovora. 

 

Članak 32. 
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Za zakup zemljišta zakupnik plaća zakupninu u mjesečnom ili godišnjem iznosu. 

Početna cijena zakupnine utvrđuje se prema procjeni nekretnine učinjene od strane 

Ministarstva financija-Porezne uprave ili ovlaštenog sudskog vještaka odgovarajuće struke. 

Godišnja zakupnina plaća se unaprijed, a mjesečna do 20-tog u mjesecu za tekući 

mjesec. 

 

 

VII. RASPOLAGANJE POKRETNINAMA 

 

Članak 33. 

Odredbe ove Odluke koje se odnose na raspolaganje nekretninama analogno se 

primjenjuju i na raspolaganje pokretninama u vlasništvu Općine. 

 

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 34. 

U postupku predlaganja i donošenja pojedinačnih akata te zaključivanju pravnih 

poslova u vezi nekretnina u vlasništvu Općine, općinski načelnik i općinsko vijeće polazit će 

od ove Odluke vodeći računa da se odgovarajuće odredbe unesu u akt koji se donosi odnosno 

ugovore koji se sklapaju. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da, po završetku propisanih postupaka, u ime Općine 

sklopi ugovore kojima se raspolaže nekretninama u vlasništvu Općine. 

 

Članak 35. 

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

glasniku Općine Pašman“. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAŠMAN 
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           Predsjednik  

Općinskog vijeća Općine Pašman 

                          Šime Jureško 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PAŠMAN 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 024-01/22-02/01 

URBROJ: 2198-17-01/1-22-5 

Pašman, 1. ožujka 2022. 

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne 

novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09, 

143/12, 152/14 i 81/15 - pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Pašman („Službeni glasnik 

Općine Pašman“ broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Pašman na                6.  sjednici održanoj 

dana 1. ožujka 2022. godine, donosi 

 

 

O D L U K U 

o zakupu javnih površina 

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom određuju se: uvjeti i način gospodarenja javnim površinama, postupak 

dodjele javnih površina u zakup, rokovi za dodjelu javnih površina u zakup, prava i obveze 

ugovornih strana, sadržaj ugovora o zakupu, način određivanja zakupnine, uvjeti prestanka i 

otkaza ugovora, održavanje javnih površina, zone i visina zakupnine te nadzor nad provođenjem 

ove Odluke. 

 

Članak 2. 

 Javnom površinom u smislu ove Odluke smatraju se javne površine kojima upravlja 

Općina Pašman, odnosno ulice, ceste, trgovi, javni prolazi (kroz zgrade i između zgrada i drugi 

otvoreni prostori ispred zagrada), mostovi, nogostupi i javne zelene površine. 

 

 

II. UVJETI I NAČIN GOSPODARENJA JAVNIM POVRŠINAMA 

 

Članak 3. 

 Javne površine mogu se dati u zakup za postavu: 

 

• kioska u kojima se prodaju prehrambeni i neprehrambeni proizvodi i pružaju 

jednostavne ugostiteljske usluge, 

• stolova, sjedalica, klupa i vanjskih šankova ispred ugostiteljskih objekata, te 

suncobrana, tendi, podloga, vaza za cvijeće i dr. 

• štandova, banaka i klupa za prodaju prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, 

štandova za ljetnu prodaju (voća i povrća, ribe, suvenira, razglednica, bižuterije, 

eteričnih ulja i ručnih radova), te štanda (klupe) za prodaju sokova od svježeg voća, 

• pokretnih naprava za prezentaciju brodskih izleta, 
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• pokretnih naprava za prodaju plodina (kokice, kukuruz, kesten), balona i bombona, 

• pokretnih rotora za izlaganje knjiga-turističkih vodiča, razglednica, magneta i vrećica 

lavande ispred prodavaonica - suvenirnica, 

• pokretnih stalaka i naprava za prodaju vlastoručno izrađenih predmeta, nakita i 

rukotvorina, prodaju izrađenih razglednica s umetnutom fotografijom, prodaju 

umjetničkih slika, portretiranje i oslikavanje tijela, 

• montažnih objekata za uređenja gradilišta (građevinska skela i druga oprema za 

uređenje gradilišta), 

• montažnih objekata za održavanje kulturnih, zabavnih i športskih javnih priredaba i 

političkih skupova, 

• naprava za prezentaciju i promociju, 

• montažnih objekata i opreme za snimanje za potrebe filma, televizije, turističke 

promocije, modne industrije, 

• otvorenih skladišta, 

• prodaju prehrambenih i neprehrambenih proizvoda iz vozila, 

• objekata, naprava, prometnih sredstava i dr., za ostale namjene, u skladu s posebnim 

zaključkom Općinskog načelnika, 

• ostalih turističkih sadržaja. 

Članak 4. 

Kioskom, u smislu ove Odluke, smatra se tipski objekt lagane konstrukcije, (modul) 

površine do 15 m², tipiziran i prenosiv, koji može biti priključen na komunalnu infrastrukturu, 

te čije se postavljanje izvodi suhom montažom na odgovarajuću podlogu i pretpostavlja 

mogućnost uklanjanja istog sa određene pozicije te služi za obavljanje gospodarske djelatnosti. 

 Štand, banak i klupa su lako prenosive klupe na kojima se vrši prodaja proizvoda. 

 Pokretne naprave, stalci i rotori su lako prenosivi objekti koji se postavljaju radi prodaje 

roba ili pružanja usluga. 

 Montažni objekti su privremeni objekti koji se u cijelosti ili u dijelovima mogu prenositi 

(građevinske skele, cirkusi, luna parkovi i ostale zabavne radnje, objekti za potrebe gradilišta, 

pozornice i sl.). 

 Otvorena skladišta su javne površine namijenjene za odlaganje i prodaju građevinskog 

materijala, drva za ogrjev, automobila, poljoprivrednih strojeva i sl. 

 

Članak 5. 

 Veličinu pokretne naprave, izgled pokretne naprave i lokacije na koje se mogu 

postavljati kiosci, štandovi - klupe i ostale naprave, utvrdit će se Planom korištenja javnih 

površina kojeg donosi Općinski načelnik Općine Pašman, na prijedlog Upravnog odjela za opće 

poslove, komunalni sustav i financije. 

 

Članak 6. 

 Postavom kioska, štandova, naprava, montažnih objekata i otvorenih skladišta ne smije 

se onemogućiti ili bitno narušiti osnovna namjena površine na koju se postavljaju, ne smije se 

ugroziti sigurnost ljudi i njihove imovine, te prometa (ne ometati preglednost i zaklanjati 

prometnu signalizaciju i dr.) 

 

 

 

 

Članak 7. 
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 Javna površina ispred ugostiteljskih objekata ili u njihovoj blizini može se koristiti za 

postavu stolova, sjedalica, klupa, vanjskih šankova, suncobrana, tendi, podloga, vaza za cvijeće 

i dr. u skladu s Planom korištenja javnih površina Općine Pašman, uz obvezu: 

• da se ne ometa ulazak u drugi poslovni ili stambeni prostor, 

• da ostane slobodna pješačka komunikacija minimalne širine od 1,50 m, 

• da se ne zaklanja izlog drugoga poslovnog prostora, ili uz pismenu suglasnost korisnika 

poslovnog prostora, 

• da se ne ometa rad muzeja, školskih ustanova, vjerskih objekata i slično, 

• da se u ulicama užim od 2,40 m mogu postavljati samo klupe-banci, 

• da se u ulicama širokim od 2,40 m do 4,00 m mogu postavljati stolovi i sjedalice samo 

na jednoj strani ulice, 

• da se u ulicama širim od 4,00 m mogu postavljati stolovi i sjedalice s obje strane ulice. 

 

 Zakupnik je obvezan ukloniti stolove i sjedalice s javne površine izvan radnog vremena 

ugostiteljskog objekta kojem je javna površina dodijeljena ili ih složiti tako da minimalno 

zauzimaju javnu površinu i ne ometaju njezino pranje i čišćenje. 

 

Članak 8. 

 Odlukom nadležnog pročelnika Općine Pašman može se naložiti privremeno uklanjanje 

s pojedine javne površine stolova, sjedalica, klupa, vanjskih šankova, štandova, banaka i ostalih 

objekata, za potrebe održavanja kulturnih, vjerskih i dr. društvenih događanja ( predstave, 

koncerti, folklor i slično) i građevinskih radova. 

 Zakupnik javne površine se obvezuje da će u žurnim komunalnim i drugim 

intervencijama, slučajevima hitne medicinske pomoći, zaštite od požara i po zahtjevu stanara 

koji imaju dozvolu nadležnog upravnog odjela, privremeno ukloniti naprave i omogućiti prolaz. 

 

Članak 9. 

 Površina koja se može dati da bi se postavio/li/le: 

 

• kiosci – do 15 m², 

• stolovi, sjedalice, klupe i vanjski šankovi – prema utvrđenoj javnoj površini u m²,  za 

pojedini ugostiteljski objekt, 

• štandovi, banci i klupe za prehrambene i neprehrambene proizvode – 5 m², 

• štandovi za ljetnu prodaju – 9 m², 

• štand za sokove od svježeg voća – 5 m², 

• pokretne naprave za prezentaciju brodskih izleta – 4 m², 

• pokretne naprave za kokice i balone – 2 m², 

• pokretne naprave za bombone, kukuruze, kestene – 4 m², 

• pokretni rotori za izlaganje knjiga-turističkih vodiča, razglednica, magneta i  vrećica 

lavande – 2 rotora, dimenzije po rotoru 0,50 m x 0,50 m, 

• pokretni stalci za umjetničke slike, izradu razglednica s fotografijom, oslikavanje tijela, 

vlastoručno izrađenih predmeta, nakita i rukotvorina, portretiranje – 3 m², 

• građevinske skele – minimalno 10 m ², 

• naprave za prezentaciju i promociju – minimalno 5 m², 

• prodaju prehrambenih i neprehrambenih proizvoda iz vozila – 5 m², 

• ostale namjene – prema zaključku Općinskog načelnika, 
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u skladu s Planom korištenja javnih površina. 

 

 

III. POSTUPAK DODJELE JAVNIH POVRŠINA  

 

Članak 10. 

 Javne površine iz članka 11. ove Odluke daju se u zakup neposrednom dodjelom u 

skladu s Planom korištenja javnih površina. Iznimno, ako to odredi svojom Odlukom Općinski 

načelnik zakup javnih površina iz članka 11. može se dati i putem javnog natječaja. 

 

Članak 11. 

 Javne površine daju se u zakup neposrednom dodjelom po zahtjevu stranke za postavu: 

• kioska u kojima se prodaju prehrambeni i neprehrambeni proizvodi, te se pružaju 

jednostavne ugostiteljske usluge, 

• stolova, sjedalica, klupa i vanjskih šankova ispred ugostiteljskih objekata ili u njihovoj 

blizini, 

• štandova banaka i klupa za prodaju prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, 

• štandova za ljetnu prodaju (suvenira, razglednica, eteričnih ulja i ručnih radova), 

• štanda (klupe) za prodaju sokova od svježeg voća  

• naprava za prezentaciju brodskih izleta, 

• naprava za pečenje i prodaju plodina (kokice, kukuruz, kesten), 

• naprava za prodaju balona, 

• naprava za prodaju bombona, 

• naprava za prodaju vlastoručno izrađenih predmeta, nakita i rukotvorina, 

• naprava za prodaju izrađenih razglednica s umetnutom fotografijom, 

• naprava za portretiranje, 

• naprava za prodaju umjetničkih slika, 

• naprava za oslikavanje tijela, 

• pokretnih rotora za izlaganje knjiga-turističkih vodiča, razglednica, magneta i  vrećica 

lavande ispred prodavaonica - suvenirnica, 

• montažnih objekata za uređenje gradilišta (građevinska skela i druga oprema), 

• montažnih objekata za održavanje kulturnih, zabavnih i športskih javnih priredaba i 

političkih skupova, 

• naprava za prezentaciju i promociju, 

• montažnih objekata i opreme za snimanje za potrebe filma, televizije, turističke 

promocije, modne industrije, 

• otvorenih skladišta, 

• objekata za ostale namjene, u skladu s posebnim zaključkom Općinskog načelnika. 

 

 

IV. POSTUPAK JAVNOG NATJEČAJA 

 

Članak 12. 

 Odluku o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina donosi 

Općinski načelnik ukoliko svojom odlukom odredi davanje u zakup javnih površinu iz članka 
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11. ove Odluke putem natječaja. Javni natječaj se provodi na način da ponuditelji dostave 

pismene ponude u zatvorenim omotnicama, a temeljem javnog natječaja objavljenog u 

dnevnom ili tjednom listu. 

 

 Javni natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja. Povjerenstvo je 

sastavljeno od predsjednika i dva člana te njihovih zamjenika, koje imenuje Općinski načelnik. 

 

 

Članak 13. 

 Tekst javnog natječaja sadržava: 

 

• podatke o javnoj površini koja se daje u zakup (lokacija, oznaka čestice zemlje, površinu 

u m²), 

• djelatnost (namjenu) i vrijeme ne koje se lokacija dodjeljuje, 

• početni iznos zakupnine, 

• iznos jamčevine i broj računa na koji se ona uplaćuje, 

• pravo sudjelovanja u natječaju, 

• uputu o sadržaju ponude i dokaze koji se moraju priložiti uz ponudu, 

• rok za podnošenje i način predaje ponude, 

• uvjeti natječaja, 

• naziv i adresu tijela kojemu se ponude podnose, 

• rok za sklapanje ugovora o zakupu, 

• mjesto, dan i sat javnog otvaranja ponuda, 

• ostale posebne uvjete. 

 

Članak 14. 

 Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati: 

 

• osnovne podatke o pravnoj i fizičkoj osobi koja se natječe, 

• oznaku lokacije za koju se daje ponuda na natječaj, 

• ponuđeni iznos zakupnine izražen u kunama, 

• namjenu, to jest djelatnost koja će se na javnoj površini obavljati. 

 

Uz ponudu sudionici natječaja moraju dostaviti: 

• dokaz o uplaćenoj jamčevini za sudjelovanje u natječaju, 

• presliku Izvatka iz sudskog registra za pravnu osobu, odnosno presliku Izvatka iz 

obrtnog registra za fizičku osobu, 

• preslik osobne iskaznice ili putovnice za fizičku osobu, 

• kao i ostale tražene dokaze i uvjete iz teksta javnog natječaja, kojima se dokazuju 

ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja. 

 

Iznimno ako se raspisuje natječaj za prodaju umjetničkih slika, vlastoručno izrađenih 

predmeta, nakita i rukotvorina, osoba koja se natječe, umjesto izvatka iz obrtnog registra dužna 

je dostaviti potvrdu o završenoj likovnoj akademiji ili potvrdu o članstvu u HZSU-u, HDLU-u, 

ULIPUD-u ili drugim likovnim udruženjima, te osobe koje portretiraju dužni su dostaviti 

diplomu o završenoj likovnoj umjetnosti, ili potvrdu o članstvu likovnih udruženja. 
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Članak 15. 

 Ponude za javni natječaj dostavljaju se Općini Pašman, Povjerenstvu za provedbu 

javnog natječaja u zatvorenoj omotnici s naznakom „za natječaj – s pozivom na Klasu: - ne 

otvaraj“ preporučenom pošiljkom ili dostavom na pisarnicu Općine Pašman.  

Ponude moraju biti zaprimljene u skladu s odredbama uredbe o uredskom poslovanju, 

bez obzira na način dostave, u rokovima koji su navedeni u tekstu javnog natječaja. 

 

Članak 16. 

 Ponude se otvaraju javno. O radu Povjerenstva vodi se zapisnik. Natječaj je valjan i ako 

u natječaju sudjeluje samo jedan ponuditelj i ako je ponuđena zakupnina jednaka ili veća od 

početne. 

 

 Povjerenstvo ne razmatra nepotpune, nepravovaljane i neprecizne ponude. 

 

 U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti 

iznos zakupnine pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zapremljena na pisarnici 

Općine. 

 

 Ponude se mogu povući najkasnije do trenutka otvaranja ponuda. Ponuditelji koji 

povuku ponudu do trenutka javnog otvaranja ponuda imaju pravo na povrat jamčevine. 

  

Članak 17. 

 Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja donosi odluku o izboru najpovoljnijeg 

ponuditelja. Najpovoljniji ponuditelj je ponuditelj koji ispunjava sve uvjete iz javnog natječaja 

te je ponudio najveći iznos zakupnine. 

 Protiv odluke Povjerenstva o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, stranka može podnijeti 

prigovor Općinskom načelniku, u roku od 8 dana od dana primitka odluke. Prigovor mora biti 

obrazložen i dostavljen pismeno. 

 

Članak 18. 

 Sudionici natječaja bit će obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 15 

dana nakon otvaranja ponuda. Sudionicima javnog natječaja čije ponude nisu prihvaćene, 

jamčevina će se vratiti najkasnije u roku od 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja. 

 

 Sudioniku javnog natječaja čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena 

jamčevina uračunava se u utvrđeni iznos zakupnine. 

 

 Ako natjecatelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija odustane od sklapanja ugovora 

o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine, a natječaj za tu lokaciju može se ponoviti 

ili se ta lokacija može dodijelit neposredno. 

 

 

V. POSTUPAK NEPOSREDNE DODJELE 

 

 

Članak 19. 

 Radi davanja javne površine u zakup neposrednom dodjelom, zainteresirane pravne ili 

fizičke osobe moraju uputiti pismeni zahtjev 15 dana prije zauzimanja javne površine, koji 

sadržava: 
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• podatke o podnositelju zahtjeva, 

• opis, to jest oznaku javne površine za koju se upućuje zahtjev, 

• namjenu, to jest djelatnost, 

• vrijeme korištenja javnom površinom,  te priložiti: 

• preslik katastarskog plana s naznačenom lokacijom, 

• fotografiju objekta ili opreme ili skicu objekta i opreme koji se na javnoj površini 

namjerava postaviti, a koji objekt ili oprema mora biti istovjetan objektu ili opremi 

postavljenih na javnoj površini, 

• dokaz o pravu o obavljanju ugostiteljske djelatnosti, 

• presliku Izvatka iz sudskog registra za pravnu osobu, odnosno presliku Izvatka iz 

obrtnog registra za fizičku osobu,  

• dokaz o vlasništvu ili korištenju poslovnog prostora za namjenu ugostiteljskih stolova i 

sjedalica, 

• iznimno ako se neposrednom dodjelom daju javne površine za prodaju umjetničkih 

slika, vlastoručno izrađenih predmeta, nakita i rukotvorina, umjesto izvatka iz obrtnog 

registra dužna je dostaviti potvrdu o završenoj likovnoj akademiji ili potvrdu o članstvu 

u HZSU-u, HDLU-u, ULIPUD-u ili drugim likovnim udruženjima, te osobe koje 

portretiraju dužni su dostaviti diplomu o završenoj likovnoj umjetnosti, ili potvrdu o 

članstvu likovnih udruženja, te preslik osobne iskaznice ili putovnice. 

 

 U slučaju da su dva ili više ponuditelja zainteresirani za zakup iste javne površine, a 

ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovog članka, pravo prvenstva zakupa ima ponuditelj čija ponuda 

je ranije zapremljena na pisarnici Općine. 

 

 

Članak 20. 

 Upravni odjel će odbiti zahtjev za zakup javne površine fizičkim i pravnim osobama 

koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 19. ove Odluke, odnosno fizičkim i pravnim osobama koje 

imaju nepodmirene obveze prema Općini Pašman. 

 

 

VI.   ROKOVI ZA DODJELU U ZAKUP  

 

Članak 21. 

 Javne površine dodjeljuju se u zakup na rokove: 

 

a) na rok do 10 (deset) godine: 

- kioske u kojima se prodaju prehrambeni i neprehrambeni proizvodi i pružaju 

jednostavne ugostiteljske usluge, 

- štandovi, banke i klupe za prodaju prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, 

- naprave za prodaju kokica, 

- prodaju balona; 

- štandove za ljetnu prodaju ( suvenira, razglednica, eteričnih ulja i ručnih radova ); 

- stalke za prodaju vlastoručno izrađenih predmeta, nakita i rukotvorina, 

- naprave za prodaju izrađenih razglednica s umetnutom fotografijom, 
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- stalke za prodaju umjetničkih slika, 

- naprave za prodaju bombona, 

- naprave za pečenja i prodaju kukuruza,  

- stalke za portretiranje, 

- naprave za oslikavanje tijela, 

- štand (klupa) za prodaju sokova od svježeg voća,  

- naprave za prezentaciju brodskih izleta i ostalih turističkih sadržaja, 

- stolove, sjedalice, klupe i vanjski šankovi (suncobrane, tende, podloge, vaze za 

cvijeće i dr.) ispred ugostiteljskih objekata,  

- naprave za pečenje i prodaju kestena,  

- pokretne rotore za izlaganje knjiga-turističkih vodiča, razglednica, magneta i  vrećica 

lavande ispred prodavaonica - suvenirnica,  

 

b)  po zahtjevu stranke, a manje od 12 (dvanaest) mjeseci: 

 

- montažne objekte za uređenje gradilišta ( građevinska skela i druga oprema ), 

- montažne objekte za održavanje kulturnih, zabavnih i športskih javnih priredaba i 

političkih skupova, 

- naprave za prezentaciju i promociju, 

- montažne objekte i opremu za snimanje za potrebe filma, televizije, turističke 

promocije, modne industrije, 

- prodaju prehrambenih i neprehrambenih proizvoda iz vozila, 

- otvorena skladišta, 

- objekata za ostale namjene, u skladu s posebnim zaključkom Općinskog načelnika. 

 

 

VII.  PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA 

 

Članak 22. 

Odnosi između zakupodavca i zakupnika javne površine uređuju se ugovorom o zakupu 

javne površine (dalje: ugovor o zakupu). 

 

Odlukom Općinskog načelnika može se odobriti stupanje u prava i obveze dosadašnjeg 

zakupnika nasljednicima zakupnika i pravnom slijedniku zakupnika, pod uvjetom da nastave 

obavljati djelatnost iz ugovora o zakupu te da podmire sva dospjela dugovanja koja je zakupnik 

imao prema Općini Pašman. 

 

Članak 23. 

Ugovor o zakupu zaključuje se u pisanom obliku i osobito sadržava: 

• podatke o ugovornim stranama, 

• naziv lokacije, površinu i namjenu, 

• naziv ili opis objekta ili pokretne naprave koja se postavlja, 

• odredbe o načinu dnevnog uklanjanja objekta ili naprave, 

• rok na koji se ugovor zaključuje, 

• iznos zakupnine, način obračuna, rok plaćanja i instrument osiguranja plaćanja, 

• odredbe o prestanku zakupa, obvezi uklanjanja objekta ili naprave s javne površine i 

dovođenje lokacije u prvotno stanje, 
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• odredbe o otkazu i otkaznim rokovima, 

• mjesto i vrijeme sklapanja ugovora i potpis ugovornih strana. 

 

Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu, 

o trošku zakupnika, osim za ugovore o zakupu javnih površina za koje se ugovori plaćanje 

cjelokupne zakupnine unaprijed i za ugovore o zakupu koji su sklopljeni na vrijeme do 24 

mjeseca. 

 

Članak 24. 

Zakupnik je obvezan imati uza se ugovor o zakupu predmetne javne površine za sve 

vrijeme korištenja javnom površinom, pa ga je obvezan pokazati komunalnom redaru na njegov 

zahtjev. 

 

Članak 25. 

Zakupnik ne može ugovorenu javnu površinu dati u podzakup, niti se njome koristiti u 

suprotnosti s odredbama ugovora. 

 

Zakupnik ne smije bez pisane suglasnosti zakupodavca vršiti bilo kakve preinake na 

zakupljenoj javnoj površini. 

 

 

VIII.  PLAĆANJE ZAKUPNINE   

 

Članak 26. 

Zakupnik je za zakup javne površine obvezan zakupodavcu plaćati zakupninu. 

 

Zakupnici javne površine koji imaju zaključene ugovore o zakupu na rok trajanja od 6 

mjeseci i duže zakupninu plaćaju mjesečno do 5. u mjesecu za tekući mjesec. 

  

Svi ostali zakupnici koji imaju zaključene ugovore o zakupu na rok kraći od 6 mjeseci 

zakupninu plaćaju unaprijed za cijelo razdoblje. 

 

Ukoliko zakupnici javne površine ne izvršavaju obvezu plaćanja zakupnine u rokovima 

koji su propisani ovom Odlukom, pristupit će se postupku uklanjanja objekata sa javne 

površine, a za dospjelo dugovanje će se pokrenuti postupak prisilne naplate. 

 

Članak 27. 

Zakupnici koji zakupninu plaćaju u mjesečnim ratama a zakup javne površine im je 

dodijeljen na rok duži od 24 (dvadeset četiri) mjeseci dužni su dostaviti zakupodavcu 

instrument osiguranja plaćanja (bjanko zadužnicu) ispunjenu i ovjerenu kod javnog bilježnika, 

na iznos zakupnine od 12 (dvanaest) mjeseci.   

   

Članak 28. 

Općinski načelnik može odobriti oslobađanje od plaćanja zakupnine kad se javnom 

površinom koriste pravne osobe kojima je osnivač Općina Pašman, udruge proizašle iz 

Domovinskog rata, državne i međunarodne humanitarne udruge i ustanove koje skrbe o odgoju 

i zaštiti djece, mladeži, osobama s invaliditetom, starijih osoba i to za manifestacije 

humanitarnog i sličnog karaktera, vjerske ustanove i prikupljanja potpisa za raspisivanje i 

provedbu referenduma.                                    
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Od plaćanja zakupnine Općinski načelnik može osloboditi i druge pravne i fizičke osobe 

za događanja od iznimne važnosti za Općinu Pašman. 

 

 

IX.   PRESTANAK ZAKUPA 

 

Članak 29. 

 Ugovor o zakupu prestaje: 

• istekom roka utvrđenog ugovorom, 

• otkazom ili raskidom ugovora, 

• na temelju akta komunalnog redara o uklanjanju objekta s javne površine. 

 

Članak 30. 

 Zakupodavac otkazuje ugovor o zakupu i prije isteka roka zakupa kad zakupnik: 

• koristi javnu površinu protivno odredbama ugovora, 

• koristi javnu površinu izvan utvrđenih gabarita, prema utvrđenju komunalnog redara 

dva ili više puta 

• koristi javnu površinu za djelatnost drugačiju od ugovorene, 

• bez prethodne suglasnosti zakupodavca vrši preinake na zakupljenoj javnoj površini, 

• izgubi pravo obavljanja poslovne djelatnosti koja je predmetom ugovora na temelju 

pravovaljanog rješenja ovlaštenog tijela, 

• ugovorenu javnu površinu izda u zakup trećoj osobi, 

• prekrši odredbe Odluke o komunalnom redu Općine Pašman, 

• ne podmiri zakupninu, sukladno rokovima iz ugovora. 

 

Članak 31. 

 Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu radi privođenja javne površine drugoj 

namjeni ili zbog izmjena prostornog plana, pri čemu će zakupniku ponuditi drugu slobodnu 

lokaciju, ukoliko takva postoji. 

 

Članak 32. 

 Zakupnik može jednostrano raskinuti ugovor samo pisanim putem uz otkazni rok od 15 

(petnaest) dana. 

 

 

X.   ZONE I VISINA ZAKUPNINE 

 

Članak 33. 

Utvrđivanje zona i odluku o visinu zakupnine za davanje u zakup javnih površina iz 

članka 3. ove Odluke donosi Općinski načelnik. 

 

 

XI.  ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 

 

Članak 34. 

 Javne površine i objekte koji se na njoj nalaze zakupnik je obvezan održavati u uzornom 

redu i čistoći, ne narušavajući njihov izgled i namjenu, a sve sukladno odredbama Odluke o 

komunalnom redu. 
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Članak 35. 

 Zakupnik će snositi sve izdatke u svezi s javnom površinom koje je uzrokovao 

nesvjesnim obavljanjem svoje djelatnosti. 

 

Članak 36. 

 Nakon prestanka ugovora o zakupu, zakupnik je obvezan predati zakupodavcu javnu 

površinu u stanju u kakvu je bila prije početka zakupa, ako ugovorom nije drukčije određeno. 

 

Članak 37. 

 Cijena zakupa javnih površina koje su postignute po javnim natječajima, te utvrđene 

cijene po Odluci o zakupu javnih površina su osnovica za obračun u slučaju promjene zakona 

(PDV i drugo), koje se automatizmom primjenjuju na zakupce stupanjem na snagu istih. 

 

 

XII.  NADZOR I UPRAVNE MJERE 

 

Članak 38. 

 Nadzor provedbe Odluke o zakupu javne površine obavlja komunalni redar sukladno 

Odluci o komunalnom redu Općine Pašman. 

 

 

XIII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 39. 

 Za sve slučajeve zakupa javne površine koji nisu navedeni u ovoj Odluci, uvjete i način 

zakupa utvrditi će svojim zaključkom Općinski načelnik. 

 

 Radi provedbe Prostornog plana ili izvođenja građevinskih zahvata u prostoru, na 

lokacijama javnih površina koje se daju u zakup, Općinski načelnik Općine Pašman će 

zaključkom prema mogućnosti odrediti privremenu zamjensku lokaciju te utvrditi cijenu 

zakupa, cijeneći položajnu pogodnost zamjenske lokacije.  

 

Članak 40. 

 Ugovori o zakupu javne površine zaključeni sukladno Odluci o zakupu javnih površina  

(„Službeni glasnik Općine Pašman“ broj 4/18) ostaju na snazi do isteka roka trajanja zakupa. 

 

Članak 41. 

 Zahtjevi podneseni prije stupanja na snagu ove Odluke, a koji se odnose na zakup javne 

površine za razdoblje od stupanja na snagu ove Odluke, rješavat će se po ovoj Odluci. 

 

Članak 42. 

 Za provedbu ove Odluke nadležan je Upravni odjel za opće poslove, komunalni sustav 

i financije 

 

Članak 43. 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zakupu javnih površina 

(„Službeni glasnik Općine Pašman“ broj 4/18). 
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Članak 44. 

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

Pašman“. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAŠMAN 

 

 
  

           Predsjednik  

Općinskog vijeća Općine Pašman 

                          Šime Jureško 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PAŠMAN 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 024-01/22-02/01 

URBROJ: 2198-17-01/1-22-6 

Pašman, 1. ožujka 2022. 

 

 

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15,123/17, 98/19 i 144/20) i članka 65. stavka 3. Statuta Općine Pašman („Službeni glasnik 

Općine Pašman“ broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Pašman na 6. sjednici održanoj dana           

1. ožujka 2022. godine, donosi 

  

 
ODLUKU  

o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora Općine Pašman 

 
  
 
I  OPĆE ODREDBE  

 
 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom uređuju izbori za članove vijeća mjesnih odbora (u daljnjem 

tekstu: vijeća), a naročito: način provođenja izbora, način osnivanja i ovlasti tijela za 

raspisivanje i provedbu izbora, postupak kandidiranja i tijela za nadzor zakonitosti izbora, kao 

i druga pitanja u vezi s izborima. 

Na ostala pitanja pripreme i provedbe izbora koja nisu uređena ovom Odlukom na 

odgovarajući način primijenit će se pravila propisana zakonom kojim se uređuju izbori za 

članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, uvažavajući posebnosti mjesne 

samouprave. 

Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod 

bez obzira u kojem su rodu navedeni. 

 

Članak 2. 

Broj članova vijeća utvrđen je Statutom Općine Pašman. 

Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem razmjernim izbornim 

sustavom tako da cijelo područje mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu. 

 

 

 II BIRAČKO PRAVO 

 

Članak 3. 

Biračko pravo imaju hrvatski građani s navršenih 18 godina koji imaju prijavljeno prebivalište 

na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.  
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Za članove vijeća može se kandidirati i biti biran birač koji na dan stupanja na snagu Odluke o 

raspisivanju izbora ima prijavljeno prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće 

provode izbori.  

Državljani drugih država članica Europske unije imaju pravo birati i biti birani za članove vijeća 

u skladu s posebnim zakonom. 
 
 

Članak 4. 

Jamči se sloboda opredjeljenja birača i tajnost njihova glasovanja. 

Birač na istim izborima može glasovati samo jedan put. Nitko ne može glasovati u ime 

druge osobe. 

Nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog glasovanja ili zbog toga što nije glasovao. 

 
 

III RASPISIVANJE I ODRŽAVANJE IZBORA 
 

 
Članak 5. 

Izbore za članove vijeća raspisuje Općinsko vijeće Općine Pašman posebnom odlukom kojom 

utvrđuje točan datum održavanja izbora.  

Od dana raspisivanja izbora, pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 

dana.  

 
Članak 6. 

Redovni izbori za članove vijeća održavaju se svake četvrte godine. 

Prijevremeni izbori za članove vijeća kojima je mandat prestao uslijed raspuštanja vijeća, 

moraju se održati u roku od 90 dana od dana raspuštanja.  

Ako bi se prijevremeni izbori iz stavka 2. ovog članka trebali održati u kalendarskoj godini u 

kojoj se održavaju redovni izbori za članove vijeća, a prije njihovog održavanja, u tom se 

mjesnom odboru neće održati prijevremeni izbori. 

  

 

IV MANDAT ČLANOVA VIJEĆA 

 

Članak 7. 

Mandat članova vijeća počinje danom konstituiranja vijeća. 

Mandat članova vijeća izabranih na redovnim izborima traje do stupanja na snagu 

odluke Općinskog vijeća o raspisivanju slijedećih redovnih izbora odnosno do stupanja na 

snagu odluke Općinskog vijeća o raspuštanju vijeća sukladno Statutu Općine Pašman. 

Mandat članova vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg 

mandata članova vijeća izabranih na redovnim izborima odnosno do stupanja na snagu 

odluke Općinskog vijeća o raspuštanju vijeća sukladno Statutu Općine Pašman. 

Od dana stupanja na snagu odluke Općinskog vijeća o raspisivanju izbora pa do izbora 

novog predsjednika vijeća, predsjednik vijeća može obavljati samo poslove koji su neophodni 

za redovito i nesmetano funkcioniranje mjesnog odbora. 

Članovi vijeća nemaju obvezujući mandat te nisu opozivi. 

Član vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način zbog 

glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama vijeća. 
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Članak 8. 

Član vijeća ne može istodobno biti načelnik te pročelnik Upravnog tijela Općine 
Pašman. 
 

Članak 9. 

Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti može se kandidirati za člana vijeća, a 

ako bude izabrana za člana vijeća do dana konstituiranja dužna je o obnašanju nespojive 

dužnosti odnosno prihvaćanju dužnosti člana vijeća obavijestiti upravno tijelo Općine Pašman 

nadležno za mjesnu samoupravu. 

Član vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti 

dužan je u roku od 8 dana od prihvaćanja dužnosti o tome obavijestiti predsjednika vijeća, a 

mandat mu počinje mirovati od proteka tog roka. 

Članu vijeća koji ne dostavi obavijest iz stavka 1. i 2. ovog članka mandat miruje po sili 

zakona. 

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti član vijeća nastavlja obnašati dužnost u 

vijeću na temelju prestanka mirovanja mandata ako podnese pisani zahtjev predsjedniku 

vijeća u roku od 8 dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti, a mirovanje mandata 

prestaje mu osmog dana od podnošenja pisanog zahtjeva. 

Ako član vijeća po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev 

iz stavka 4. ovog članka smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga. 

 
Članak 10. 

Član vijeća ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz 

osobnih razloga podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku vijeća. 

U slučaju iz stavka 1. ovog članka mirovanje mandata počinje teći od dana dostave 

pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom 

postupku, a ne može trajati kraće od 6 mjeseci. Član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti 

na temelju prestanka mirovanja mandata osmog dana od dana dostave obavijesti 

predsjedniku vijeća. 

Nastavljanje obnašanja dužnosti člana vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se 

tražiti jedna put u tijeku mandata. 

 

Članak 11. 

Članu vijeća mandat prestaje prije isteka vremena na koje je izabran:  

 
-  ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi 

propisanih  Zakonom o općem upravnom postupku,  

-  ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom 

pravomoćnosti sudske odluke,  

-  ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen za kazneno djelo na kaznu zatvora u  

 trajanju od najmanje šest mjeseci ili mu je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro  

 ili uvjetnom osudom, danom pravomoćnosti presude, osim za kaznena djela iz članka  

 13. stavka 3. ovoga Zakona o lokalnim izborima,  

- ako mu prestane prebivalište na područja mjesnog odbora, danom prestanka prebivališta,  

-  ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje 

hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,  

-    smrću.  

Članu vijeća kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice 

Europske unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva. 

Pisana ostavka člana vijeća podnesena na način propisan stavkom 1. podstavkom 1. ovog članka 
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treba biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja sjednice vijeća, te ovjerena 

kod javnog bilježnika najranije 8 dana prije njezina podnošenja. 

Ostavka podnesena suprotno stavku 1. podstavku 1. i stavku 3. ovog članka ne proizvodi pravni 

učinak. 

 
Članak 12. 

Članovi vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu vijeća mandat miruje 

ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran.  

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj  listi političke stranke  zamjenjuje neizabrani kandidat 

s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a kojeg odredi politička 

stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.  

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje 

neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a 

određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije 

zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći 

neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu kao i o postignutom dogovoru političke 

stranke dužne su obavijestiti upravno tijelo Općine Pašman nadležno za poslove mjesne 

samouprave. 

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani 

kandidat s liste.  

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke koja je nakon 

provedenih izbora brisana iz Registra političkih stranaka zamjenjuje prvi sljedeći kandidat s 

liste. 

 

 
V KANDIDIRANJE  

 
Članak 13. 

Kandidiranje je postupak predlaganja kandidacijskih lista za izbor članova vijeća od 

strane ovlaštenih predlagatelja. 

Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista su političke stranke registrirane u Republici 

Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora i birači s područja mjesnog 

odbora koje vijeće se bira. 

 

Članak 14. 

Kandidacijske liste može predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih 

stranaka. 

Političke stranke samostalno utvrđuju redoslijed kandidata na kandidacijskim listama 

na način predviđen statutom političke stranke odnosno u skladu s posebnim odlukama 

donesenim temeljem statuta političke stranke. 

Političke stranke određuju na temelju odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja 

kandidacijske liste. 

 

Članak 15. 

Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača za 

pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste za izbor članova vijeća dužni su prikupiti 

odgovarajući broj potpisa, u zavisnosti od broja birača odnosnog mjesnog odbora, i to:  

 
-  do 500 birača 20 potpisa  

-  od 501 do 1000 birača 30 potpisa  
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-  preko 1000 birača 50 potpisa  

Zbroj broja birača u smislu stavka 1. ovog članka uzima se broj birača sa posljednjih izbora za 

lokalnu samoupravu, koji su neposredno prethodili izboru vijeća.  

Podnositelji kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste. 

  

Članak 16. 

Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi:  

-  ime i prezime birača,  

-  adresa prijavljenog prebivališta,  

-  broj važeće osobne iskaznice   

-  mjesto njezina izdavanja, te 

.  vlastoručni potpis birača 

 
Članak 17. 

Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog 

kandidata na listi ovjerena od strane javnog bilježnika ili izbornog povjerenstva.  

U prijedlogu kandidacijske liste obavezno se navode: naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a 

kandidati moraju na listi biti poredani od rednog broja 1. do zaključno rednog broja koliko se 

članova vijeća bira. 

Ako predlagatelj predloži više kandidata od utvrđenog broja članova vijeća koji se 

biraju na izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati zaključno do 

broja koji se bira u to vijeće. 

Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrđenog broja članova vijeća koji se 

biraju na izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana. 

Naziv kandidacijske liste jest puni naziv političke stranke koja je predložila 

kandidacijsku listu, odnosno puni naziv dviju ili više političkih stranaka koje su predložile 

kandidacijsku listu. Ako su političke stranke registrirale skraćeni naziv, u nazivu će se koristiti 

i kratica. 

Ako su kandidacijsku listu predložili birači, njen naziv je „Kandidacijska lista grupe 

birača". 

Nositelj kandidacijske liste je prvi predloženi kandidat na listi. 

Za svakog kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i 

prezime kandidata, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) 

i spol. 

 

Članak 18. 

Prijedlozi kandidacijskih lista moraju biti dostavljeni izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 

od 14 dana od dana stupanja na snagu Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju izbora. 

Izborno povjerenstvo će pri zaprimanju kandidacijskih lista provjeriti jesu li one 

podnesene sukladno odredbama ove Odluke. 

Ako izborno povjerenstvo ocijeni da kandidacijska lista nije podnesena u skladu s 

ovom Odlukom, pozvat će podnositelja da u roku od 48 sati, a najkasnije do isteka roka za 

kandidiranje, ukloni uočene nedostatke. 

Izborno povjerenstvo može podnositelju kandidacijske liste odrediti i kraći rok za 

uklanjanje nedostataka ako rok za kandidiranje istječe za manje od 48 sati. 

 

Članak 19. 

Izborno povjerenstvo utvrđuje pravovaljanost predloženih kandidacijskih lista 

sukladno odredbama ove Odluke. 

Pravovaljane kandidacijske liste izborno povjerenstvo će prihvatiti, a nepravodobne i 
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nepravovaljane rješenjem će odbaciti, odnosno odbiti. 

 

Članak 20. 

Zbirna lista je lista u koju se unose podaci o svim pravovaljanim kandidacijskim 

listama, a sastavlja je izborno povjerenstvo nakon što utvrdi pravovaljanost svih 

kandidacijskih lista. 

Zbirna lista sadrži naziv svake kandidacijske liste te ime i prezime nositelja svake liste. 

Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva 

političke stranke odnosno dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile 

kandidacijsku listu, odnosno prema abecednom redu prezimena nositelja kandidacijske liste 

grupe birača. Ako je više političkih stranaka predložilo zajedničku kandidacijsku listu ona će 

se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu političke stranke u prijedlogu. 

 
Članak 21. 

Izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje objaviti na 

oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Općine te u lokalnim sredstvima javnog 

priopćavanja sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova 

vijeća. 

 

Članak 22. 

Političke stranke koje su predložile prihvaćene kandidacijske liste mogu odustati od te 

liste najkasnije 48 sati nakon što je kao prihvaćena bila objavljena od izbornog povjerenstva. 

Za kandidacijsku listu grupe birača odluku o odustajanju donosi nositelj liste. 

Pisana odluka o odustanku mora prispjeti izborom povjerenstvu u roku iz stavka 1. 

ovog članka. 

Na ostala pitanja u vezi s odustankom od prihvaćene kandidacijske liste, odustankom 

jednog ili više kandidata s kandidacijske liste, prihvaćanjem kandidature na više 

kandidacijskih lista za isto vijeće i postupkom u slučaju smrti kandidata s kandidacijske liste 

na odgovarajući će se način primijeniti odredbe zakona. 

 

VI IZBORNA PROMIDŽBA 

 
Članak 23. 

Kandidati, nositelji kandidacijskih lista grupe birača, političke stranke odnosno dvije ili 

više političkih stranaka, naznačeni na objavljenoj listi kandidata i zbirnoj listi (sudionici 

izborne promidžbe) imaju pravo na izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima. 

 

Članak 24. 

Izborna promidžba počinje danom objave zbirne liste, a prestaje 24 sata prije dana 

održavanja izbora. 

Izborna šutnja počinje protekom izborne promidžbe, a završava na dan održavanja izbora 

u 19:00 sati. Za vrijeme izborne šutnje zabranjeno je javno predstavljanje i obrazlaganje 

izbornih programa biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu, 

objavljivanje procjena izbornih rezultata, kao i objavljivanje neslužbenih rezultata izbora, 

izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela. 

 

 
VII  TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA  
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Članak 25. 

Tijela za provedbu izbora za članove vijeća su Općinsko izborno povjerenstvo i birački odbori.  

Članovi tijela iz st. 1. ovog članka i njihovi zamjenici, mogu biti samo osobe koje imaju biračko 

pravo, te imaju pravo na naknadu za svoj rad.  

Odluku o visini naknade donosi  Općinski načelni Općine Pašman.  

 
Članak 26. 

Općinsko izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav. 

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Pašman ima predsjednika i dva člana, kojima se 

određuju zamjenici, a imenuje ih Općinski načelnik.  

 

Članak 27. 

Prošireni sastav općinskog izbornog povjerenstva čine ga po dva predstavnika većinske 

političke stranke odnosno političkih stranaka i dva dogovorno predložena predstavnika 

oporbenih stranaka, sukladno stranačkom sastavu predstavničkog tijela jedinice, a određuje se 

u roku od 8 dana od stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora.  

Ako se predstavnici pojedinih grupacija ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u 

proširenom sastavu općinskog izbornog povjerenstva njihov izbor obavlja stalni sastav 

općinskog izbornog povjerenstva ždrijebom. 

 

 

Članak 28. 

Potpredsjednik općinskog izbornog povjerenstva zamjenjuje predsjednika u slučaju 

njegove odsutnosti ili spriječenosti sa svim ovlastima predsjednika, a svi članovi općinskog 

izbornog povjerenstva imaju jednaka prava i dužnosti. 

Predsjednik, potpredsjednik i članovi stalnog sastava općinskog izbornog povjerenstva 

ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke niti kandidati za članove vijeća. 

Članovi proširenog sastava općinskog izbornog povjerenstva ne smiju biti kandidati za 

članove vijeća. 

 
Članak 29. 

Općinsko izborno povjerenstvo :  

-  brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća,  

- obavlja sve pripremne radnje za provođenje izbora 

- propisuje i objavljuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora za članove 

vijeća 

- donosi obvezne upute za rad 

- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste te sastavlja i 

objavljuje zbirne liste svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća, 

- određuje biračka mjesta 

- imenuje i raspušta biračke odbore 

- nadzire rad biračkih odbora 

- ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća 

- nadzire pravilnost izborne promidžbe 

- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima 

- objavljuje rezultate izbora za članove vijeća 

- obavlja druge poslove određene zakonom i podzakonskim aktima, Statutom 

Općine Pašman i ovom Odlukom. 
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Članak 30. 

Birački odbori izravno provode glasovanje birača na biračkim mjestima, te osiguravaju 

pravilnost i tajnost glasovanja.  

Birački odbor čine predsjednik i njegov zamjenik te dva člana i njihovi zamjenici, a imenuje ih 

Općinsko izborno povjerenstvo. Po jednog člana i zamjenika određuje većinska politička 

stranka odnosno političke stranke, a po jednog člana i zamjenika određuje oporbena politička 

stranka odnosno stranke sukladno stranačkom sastavu Općinskog vijeća. 

Ako se predstavnici pojedinih grupacija ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih 

predstavnika u biračke odbora, njihov raspored odredit će općinsko izborno povjerenstvo 

ždrijebom. 

Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti 

njihova imena općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije dana održavanja 

izbora. Ako političke stranke ne odrede, odnosno ako prijedlozi ne prispiju općinskom 

izbornom povjerenstvu u zadanom roku, općinsko izborno povjerenstvo će samostalno 

odrediti članove biračkih odbora. 

Općinsko izborno povjerenstvo imenovat će predsjednika, potpredsjednika i članove 

biračkih odbora najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora. 

Predsjednik, potpredsjednik i članovi biračkog odbora ne smiju biti kandidati za 

članove vijeća, a predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora ne smiju biti članovi niti jedne 

političke stranke te pred općinskim izbornim povjerenstvom potpisuju izjavu o nestranačkoj 

pripadnosti, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću. 

Svi članovi biračkog odbora imaju ista prava i dužnosti. 

 

Članak 31. 

Na ostala pitanja u vezi s obvezama biračkih odbora prije i nakon otvaranja biračkog 

mjesta, obvezama prema biračima na biračkom mjestu i biračima kojima je biračko mjesto 

nedostupno, obveze biračkog odbora nakon glasovanja i utvrđivanje rezultata glasovanja na 

biračkom mjestu te ispunjavanja i dostave zapisnika o radu biračkog odbora i ostalog 

materijala izbornom povjerenstvu, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona. 

 

 
VIII BIRAČKA MJESTA 

 
                                                                  Članak 32. 

Biračka mjesta određuje općinsko izborno povjerenstvo najkasnije 15 dana prije dana 

održavanja izbora. 

Objava o biračkim mjestima sadrži: redni broj biračkog mjesta, sjedište, odnosno 

potpunu adresu s naznakom prostora u kojem se nalazi, popis pripadajućih ulica i naselja iz 

kojih birači glasuju na tom biračkom mjestu. 

Objava biračkim mjesta obavlja se u obliku oglasa (plakata) na mjestima uobičajenog 

oglašavanja po mjesnim odborima i mjestima većeg okupljanja građana te na internetskim 

stranicama Općine Pašman. 

Na svakom biračkom mjestu prostorija za glasovanje mora se opremiti i urediti na 

način da se osigura tajnost glasovanja, tako da nitko u prostoriji ne može vidjeti kako je birač 

popunio glasački listić. 

Na biračkom mjestu glasački listići moraju biti pomiješani tako da nisu složeni po 

serijskim brojevima i postavljeni lepezasto licem okrenutim prema dolje da se ne vidi serijski 

broj listića. 

U prostorijama u kojima će se glasovati mogu se isticati državni simboli u skladu s 

Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi 
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i lenti Predsjednika Republike Hrvatske. U istim prostorijama mogu se isticati i obilježja 

Zadarske županije i Općine Pašman. 

 

Članak 33. 

Na ostala pitanja u vezi s objavom biračkih mjesta i uređivanjem biračkih mjesta te 

ostala pitanja u vezi s biračkim mjestima na odgovarajući se način primjenjuju odredbe 

zakona kojim se uređuju lokalni izbori. 

 
 
IX GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA  

 

Članak 34. 

Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listićem.  

  

Članak 35. 

Glasački listić na kojem se glasuje za kandidacijsku listu sadrži:  

- naziv liste,  

- ime i prezime nositelja liste  

        - naputak o načinu glasovanja i 
- serijski broj listića  

Kandidacijske liste navode se u glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj 

listi kandidacijskoj listi mjesnog odbora.  

Ispred naziva liste stavlja se redni broj. 

 

Članak 36. 

Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću.  

Glasački se listić popunjava tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste 

za koju se glasuje. 
 

Članak 37. 

Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je 

kandidacijsku listu birač glasovao.  

Nevažeći glasački listić je:  

- nepopunjeni glasački listić,  

- listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je kandidacijsku listu 

  birač glasovao,  

- listić na kome je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista.  

 
Članak 38. 

Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati, kada se biračka mjesta zatvaraju. 

Omogućit će se glasovanje i biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu u devetnaest sati.  

Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu moraju biti prisutni svi članovi biračkog 

odbora ili njihovi zamjenici.  

 

Članak 39. 

Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću imaju liste koje na izborima dobiju 

najmanje 5 posto važećih glasova birača. 

Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1. pa do rednog 

broja koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću. 
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Članak 40. 

Rezultate izbora za članove pojedinog vijeća utvrđuje općinsko izborno povjerenstvo 

na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima u mjesnom odboru. 

Općinsko izborno povjerenstvo o svom radu vodi zapisnik i kada utvrdi rezultate 

glasovanja bez odgode će objaviti: 

- broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora, 

- koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista, 

- koliko je bilo nevažećih glasačkih listića, 

- broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka kandidacijska lista, 

- ime i prezime kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove 

    vijeća. 

Rezultati izbora bez odgode se objavljuju u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja 

te na internetskim stranicama Općine Pašman. 

 

Članak 41. 

U provedbi postupka glasovanja, prebrojavanja glasova i utvrđivanja rezultata 

glasovanja te ostalih radnji vezanih uz provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Pašman, a koji nisu propisani ovom Odlukom, shodno se primjenjuje 

odredbe zakona kojim se uređuju lokalni izbori. 
 
 
X SREDSTVA ZA  PROVOĐENJE IZBORA  

 
Članak 42. 

Sredstva za provedbu redovnih i prijevremenih izbora za članove vijeća osiguravaju se u 

Proračunu Općine Pašman.  

Općinsko izborno povjerenstvo ovlašteno je odrediti način korištenja sredstava, provoditi 

nadzor nad njihovih korištenjem, te dodijeliti potrebna sredstva biračkim odborima.  

 
 

XI ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA 

 
Članak 43. 

Općinsko izborno povjerenstvo obavlja opći nadzor pravilnosti izbora članova vijeća u skladu 

s odredbama ove Odluke.  

 
Članak 44. 

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja može podnijeti politička stranka koja je 

predložila listu, dvije ili više političkih stranaka, koje su predložile listu, nositelj kandidacijskih 

liste birača, kandidati, najmanje 5 % birača s područja mjesnog odbora za čije se vijeće provode 

izbori.  

Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća podnose se 

općinskom izbornom povjerenstvu od 48 sati, računajući od isteka dana kada je izvršena radnja 

na koju je stavljen prigovor.  

Općinsko izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje po prigovoru u roku od 48 sati od 

dana kad mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su mu dostavljeni izborni materijali 

na koje se odnosi prigovor.  
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Članak 45. 

Ako općinsko izborno povjerenstvo za  mjesne odbore, rješavajući po prigovoru, utvrdi da je 

bilo nepravilnosti, koje su bitno utjecale na rezultate izbora, poništit će radnje u tom postupku 

i odrediti da se te radnje ponove u roku koji mora osigurati održavanje izbora na dan za koji su 

raspisani.  

Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz stavka 1. ovog članka ili 

ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale ili su mogle utjecati 

na rezultate izbora, općinsko izborno povjerenstvo će poništiti izbor i odrediti rok u kojem će 

se izbori ponoviti. 

 
 

Članak 46. 

Protiv rješenja općinskog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan 

takvim rješenjem, ima pravo žalbe nadležnom uredu Zadarske županije.  

Žalba iz stavka 1. ovog članka podnosi se u roku od 48 sati, računajući od dana kada je 

primljeno pobijeno rješenje.  

Žalba se podnosi putem Općinskog izbornog povjerenstva.  

Nadležno tijelo Zadarske županije dužno je donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana 

primitka žalbe.  

 

Članak 47. 

Podneseni prigovor, odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje 

izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom.  

 
Članak 48. 

Na podneske i rješenja u postupku po odredbama ove Odluke ne plaćaju se upravne 

pristojbe. 

 
 
XII PROMATRANJE IZBORA 

 

Članak 49. 

Političke stranke i birači koji su predložili kandidacijske liste za izbor članova vijeća 

kao i nevladine udruge koje djeluju na području neovisnog promatranja izbornih postupaka 

i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava imaju pravo odrediti promatrače koji će pratiti 

provedbu izbora tijekom čitavog izbornog postupka. 

Pravo promatranja izbora obuhvaća promatranje cjelokupnog izbornog postupka, a 

naročito glasovanje, rad izbornih tijela i uvid u cjelokupni izborni materijal. 

Politička stranka odnosno udruga i predlagatelj ili nositelj kandidacijske grupe birača, 

dužni su promatraču kojeg su odredili, izdati potvrdu o svojstvu promatrača. 

Kandidat na izborima ne smije biti promatrač. 

Na način određivanja promatrača, podnošenje zahtjeva za promatranje izbora, 

službene iskaznice promatrača, promatranje rada izbornog povjerenstva i biračkih odbora te 

ovlasti izbornih tijela prema promatračima na odgovarajući se način primjenjuju odredbe 

Zakona o lokalnim izborima. 

 

 

XIII KONSTITUIRANJE VIJEĆA 
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Članak 50. 

Konstituirajuća sjednica vijeća sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave 

konačnih rezultata izbora. 

Konstituirajuću sjednicu saziva načelnik ili osoba koju on ovlasti. 

Konstituirajućom sjednicom vijeća do izbora predsjednika vijeća predsjedava prvi 

izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ako je više lista dobilo isti 

najveći broj glasova, konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja 

je imala manji redni broj na glasačkom listiću. 

Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika vijeća na prvoj sjednici na kojoj 

je nazočna većina članova vijeća. 

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku, načelnik će odmah 

sazvati novu konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u roku od 30 dana od dana kada je 

prethodna sjednica trebala biti održana. Ako se vijeće ne konstituira ni na toj sjednici 

načelnik će sazvati novu konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana. 

Ako se vijeće ne konstituira u rokovima iz stavka 1. i 5. ovog članka, raspisat će se novi 

izbori. 

 
 
XIV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 
Članak 51. 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o provedbi izbora za članove vijeća 

mjesnih odbora na području Općine Pašman (“Službeni glasnik Zadarske županije”, broj 

13/2013). 

 

Članak 52. 

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

Pašman“. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAŠMAN 

 

 

  

            Predsjednik  

Općinskog vijeća Općine Pašman 

                          Šime Jureško 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PAŠMAN 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 024-01/22-02/01 

URBROJ: 2198-17-01/1-22-7 

Pašman, 1. ožujka 2022. 

 

 

Na  temelju članka 66. Statuta Općine Pašman („Službeni glasnik Općine Pašman“ broj 1/21), 

a u svezi s člankom 61. a stavkom 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01 -vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17, 98/19 i 144/20), Općinsko vijeće Općine Pašman, na 

svojoj 6. sjednici, održanoj dana 1. ožujka 2022. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o raspisivanju izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora 

na području Općine Pašman 

 

Članak 1. 

Raspisuju se izbori za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području Općine Pašman za 

slijedeće mjesne odbore: 

  

1. Mjesni odbor  Ždrelac 

2. Mjesni odbor Banj 

3. Mjesni odbor Dobropoljana 

4. Mjesni odbor Neviđane 

5. Mjesni odbor Mrljane 

6. Mjesni odbor Barotul 

7. Mjesni odbor Pašman 

8. Mjesni odbor Kraj 

 

Članak 2. 

Broj članova Vijeća mjesnih odbora iz članka 1. ove Odluke, u skladu s člankom 67. Statuta 

Općine Pašman, ima uključujući i predsjednika 5 članova. 

 

Članak 3. 

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 10. travnja 2022. godine. 

 

Članak 4. 

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

Pašman” a objavit će se i  na službenoj internet stranici Općine Pašman, na oglasnoj ploči 

Općine Pašman, te na oglasnim pločama mjesnih odbora u kojima se provode izbori. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAŠMAN 

 

            Predsjednik  
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Općinskog vijeća Općine Pašman 

                          Šime Jureško 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PAŠMAN 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 024-01/22-02/01 

URBROJ: 2198-17-01/1-22-8 

Pašman, 1. ožujka 2022. 

 

Na temelju članka 20. i 48. st. 4 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 

107/07,94/13 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Pašman („Službeni glasnik Općine Pašman“ 

broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Pašman na 6. sjednici održanoj dana 1. ožujka 2022. godine, 

donosi 

 

 

 

ODLUKU 

o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Bodulić 

 i mjerilima za naplatu usluga vrtića od roditelja-korisnika 

 

 

I. OPĆA ODREDBA 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuje se način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić ''Bodulić'' 

(u daljnjem tekstu: Vrtić) čiji je osnivač Općina Pašman i mjerila za naplatu usluga Vrtića od 

roditelja korisnika – usluga. 

 

 

II. NAČIN OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU DJECE 

 

Članak 2. 

Vrtić obavlja usluge predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrbi o djeci rane i predškolske dobi 

(u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) ostvarivanjem sljedećih programa: 

- redoviti program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi 

djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim 

mogućnostima i sposobnostima. 

- program predškole za djecu u godini prije polaska u školu 

 

Članak 3. 

U redovni program mogu se upisati djeca od navršene prve godine života do polaska u osnovnu 

školu. Programi se ostvaruju u odgojnoj skupini čiji je kapacitet utvrđen Državnim pedagoškim 

standardom 

Članak 4. 

Prednost pri upisu djece u dječji vrtić imaju: 

- djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata 

- djeca iz obitelji s troje ili više djece 
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- djeca zaposlenih roditelja  
- djeca s teškoćama u razvoju  

- djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima 

- djeca u godini prije polaska u osnovnu školu 

- djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu 

 

  

Roditelj je dužan dostaviti Vrtiću dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri 

upisu: 

- za dijete roditelja invalida Domovinskog rata, potvrdu o sudjelovanju u domovinskom ratu ili 

preslika iskaznice hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata izdane od strane nadležnog 

Ministarstva 

- za djecu iz obitelji s troje ili više djece, rodni listovi, izvadci iz matice rođenih ili potvrda o 

rođenju djeteta 

 

- za djecu zaposlenih roditelja, potvrdu hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o zaposlenju 

roditelja; za umirovljenike – rješenje o mirovini; rješenje o samostalnom obavljanju djelatnosti 

- za djecu s teškoćama u razvoju, preporuku ili rješenje ovlaštene službe za djecu s teškoćama 

u razvoju, medicinska dokumentacija sukladno propisima iz područja socijalne skrbi 

- za djecu samohranog zaposlenog roditelja, potvrdu poslodavca o zaposlenju; preslika prijave 

HZMO i HZZO-u na novozaposlene, pravomoćna presuda o razvodu braka, izvadak iz matice 

rođenih roditelja; smrtni list za preminulog roditelja 

- za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, preslika 

rješenja o udomiteljstvu, skrbništvu, razvodu braka ili smrtni list roditelja ili potvrda o rođenju 

djeteta (za samohranog roditelja koji nije bio u bračnoj zajednici) 

zdravstvene zaštite o težoj bolesti roditelja djeteta 

- za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu, rješenje o pravu na dječji doplatak 

- za djecu koja žive u izuzetno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama, rješenje Centra za 

socijalnu skrb o socijalnom statusu, liječničku potvrdu specijaliste ili liječnika primarne 

zdravstvene zaštite 

Članak 5. 

Ukoliko se sva prijavljena djeca mogu upisati neće se primjenjivati kriteriji za ostvarivanje 

prednosti kao ni podnositi dokumentacija koja se podnosi u svrhu ostvarivanja prednosti. 

 

Članak 6. 

Pravo na upis u program dječjeg vrtića Bodulić imaju djeca s prebivalištem na području Općine 

Pašman, a ako ima slobodnih mjesta, mogu se upisati i djeca roditelja s prebivalištem na 

području drugih općina. 

Članak 7. 

Upis djece u program Vrtića provodi se prema Planu upisa što ga za svaku pedagošku godinu 

donosi Upravno vijeće Vrtića uz suglasnost Osnivača. 

 

Članak 8. 

U skladu s planom upisa Vrtić svake godine objavljuje Oglas za upis djece radi ostvarivanja 

programa predškolskog odgoja. 

Oglas za upis objavljuje se na oglasnoj ploči u objektu Vrtića te na web stranici Vrtića. 

Oglas sadrži podatke o: 

- roku za podnošenje zahtjeva, mjestu podnošenja zahtjeva i trajanje oglasa 

- popisu osnovne dokumentacije koju je potrebno priložiti i naznaku dodatne, 
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- roku i mjestu objavljivanja rezultata upisa i načinu ostvarivanja prava roditelja djece u 

postupku upisa 

 

Članak 9. 

Uz zahtjev za upis (izdaje ga Vrtić) roditelj odnosno skrbnik djeteta (u daljnjem tekstu: roditelj) 

obvezno prilaže: 

1. rodni list ili izvod iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta  

2. uvjerenje ili potvrda o mjestu prebivališta djeteta i preslika osobnih iskaznica roditelja 

3. potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu prije upisa u vrtić 

4. potvrdu o radnom statusu roditelja, rješenje o invalidnosti, rješenje centra za socijalnu skrb 

o pravu na pomoć, dokumentaciju o razvojnom statusu djeteta i drugim činjenicama bitnim za 

ostvarivanje prednosti pri upisu. Ako su sva djeca upisana navedena dokumentacija nije 

potrebna. 

Članak 10. 

Postupak upisa provodi Povjerenstvo za provedbu upisa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kojeg 

imenuje upravno vijeće Vrtića. 

Vrtić je dužan po isteku roka za podnošenje zahtjeva za upis objaviti rezultate upisa na oglasnoj 

ploči: o prihvaćenim zahtjevima za upis djece, o odbijenim zahtjevima za upis djece, o 

slobodnim kapacitetima Vrtića  nakon utvrđenih rezultata upisa. 

Roditelj, odnosno skrbnik djeteta, nezadovoljan rješenjem glede upisa ili rasporeda svojeg 

djeteta može izjaviti žalbu upravnom vijeću predškolske ustanove u roku od 15 dana od dana 

oglašavanja rezultata upisa. 

Upravno vijeće rješava o žalbi u roku od 15 dana od isteka roka za žalbu te o svojoj odluci 

izvještava roditelja, odnosno skrbnika djeteta. 

 

Članak 11. 

Roditelj odnosno skrbnik dužan je sklopiti ugovor o ostvarivanju programa s Vrtićem u roku 

od mjesec dana od dana urednog predanog zahtjeva, a iznimno najkasnije do 1. rujna tekuće 

godine. 

Članak 12. 

Djeca upisana u Vrtić slijedom javnog oglasa, odnosno donesenog rješenja započinju 

ostvarivati program od 1. rujna tekuće godine. 

 

Članak 13. 

Postupak upisa djece u Dječji vrtić, ostvarivanja reda prvenstva pri upisu i druga pitanja u svezi 

s upisom djece u Dječji vrtić, podrobnije se uređuju Pravilnikom o upisu  kojeg donosi Upravno 

vijeće Dječjeg vrtića. 

 

 

 

III. MJERILA ZA NAPLATU USLUGA VRTIĆA OD RODITELJA-KORISNIKA 

       USLUGA 

 

 

Članak 14. 

Za obavljanje usluga programa iz članka 2. ove Odluke, ekonomska mjesečna cijena programa 

Vrtića za kalendarsku godinu izračunava se na osnovi ukupnih godišnjih rashoda i 

procijenjenog prosječnog godišnjeg broja korisnika usluga Vrtića za kalendarsku godinu. 

Ukupni godišnji rashodi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju troškove smještaja djece 

utvrđene Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe. 
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Članak 15. 

Roditelj djeteta korisnika usluga dužan je sudjelovati u cijeni programa Dječjeg vrtića Bodulić 

koje ostvaruje njegovo dijete ovisno o vrsti i trajanju programa, kako slijedi: 

Redni  

broj 

                  VRSTA PROGRAMA Iznos sudjelovanja za 

djecu korisnike s 

prebivalištem na 

području Općine Pašman 

 

Iznos  

sudjelovanja za djecu 

korisnike s 

prebivalištem izvan 

područja Općine Pašman 

1. desetosatni jaslički program              700,00 kn         1.000,00 kn 

2. desetosatni vrtićki program              600,00 kn            900,00 kn 

3. petosatni vrtićki program              300,00 kn            450,00 kn 

4. program predškole (2 sata dnevno)                  0,00 kn                0,00 kn 

 

Roditelji s više djece ostvaruju pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni programa i to: 

- za drugo dijete iz iste obitelji upisano u program umanjenje cijene usluga je 30%, 

- za treće i svako slijedeće dijete roditelji su oslobođeni plaćanja usluga 

- za dijete osobe koja je ratni ili civilni invalid Domovinskog rata iznad 50% oštećenja 

umanjenje cijene usluga je 50%.  

- u posebnim slučajevima teže bolesti djeteta i/ili članova obitelji, smrtnim slučajevima 

u obitelji djeteta, kao i drugim uvjetima koji nastanu zbog otežane socijalne situacije u 

obitelji djeteta Upravno vijeće Dječjeg vrtića može umanjiti cijenu usluga ili 

obveznika osloboditi plaćanja cijene usluga. 

- za dijete koje zbog bolesti ne koristi program vrtića i to preko 30 dana umanjenje 

cijene usluga je 50% za odabrani program 

- za dijete koje zbog bolesti ne koristi program 8 dana i više zaredom umanjenje cijene 

usluga je 20% za odabrani program, samo uz predočenje ispričnice od nadležnog 

liječnika koju je roditelj dužan dostaviti vrtiću do zadnjeg dana u mjesecu. 

 

Članak 16. 

Program predškole namijenjen je djeci u godini prije polaska u školu na području Općine 

Pašman koja nisu obuhvaćena nekim od organiziranih oblika predškolskog odgoja i naobrazbe 

te je za roditelje korisnike usluga besplatan. 

                                                              Članak 17. 

Roditelji djeteta korisnika usluga dječjeg vrtića dužni su sudjelovanje u cijeni programa vrtića 

uplatiti na žiro-račun dječjeg vrtića, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec. 

Članak 18. 

Dječji vrtić i roditelj djeteta korisnika usluga sklapaju ugovor o neposrednim pravima i 

obvezama u skladu s odredbama ove Odluke te općeg akta dječjeg vrtića. 
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IV. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 19. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu ostvarivanja prednosti 

pri upisu djece u Dječji vrtić „Otok Pašman“  („Službeni glasnik Općine Pašman“ broj 4/18) i 

Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Otok Pašman“ od roditelja-korisnika 

usluga („Službeni glasnik Općine Pašman“ broj 6/21). 

Članak 9. 

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

Općine Pašman“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAŠMAN 

 

 

  

           Predsjednik  

Općinskog vijeća Općine Pašman 

                          Šime Jureško 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PAŠMAN 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 024-01/22-02/01 

URBROJ: 2198-17-01/1-22-9 

Pašman, 1. ožujka 2022. 

 

 

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne 

novine“, br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Pašman  („Službeni 

glasnik Općine Pašman“, br. 1/21), Općinsko vijeće Općine Pašman na 6. sjednici održanoj 

dana 1. ožujka 2022. godine, donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnost na na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 

„Bodulić“ 

Članak 1. 

Daje se suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bodulić“ 

kojeg je predložilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Bodulić“ dana 24. veljače 2022. godine. 

Članak 2. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom 

glasniku Općine Pašman“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAŠMAN 

 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća Općine Pašman 

Šime Jureško 
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Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 

i 127/19) i na temelju članaka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne 

novine, broj 10/97, 107/07 , 94/13 i 98/19), Pravilnika o vrsti stručne spreme djelatnika te vrsti 

i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97) 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Bodulić“ na 3. sjednici održanoj dana 24. veljače 2022. godine  

predlaže 

 

 

P R A V I L N I K   O  U N U T A R N J E M   U S T R O J S T V U  I  

NAČINU  RADA 

 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 
 

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) pobliže se uređuje 

ustrojavanje rada, uvjeti i način rada, potreban broj radnika, zadaća i odgovarajuća stručna 

sprema pojedinih djelatnika te druga pitanja u svezi s ustrojstvom, djelokrugom i načinom rada 

Dječjeg vrtića „Bodulić“ (u daljnjem tekstu: Vrtić). 

 

Članak 2. 
 

Vrtić je javna ustanova koja ostvaruje programe njege, odgoja, naobrazbe i zaštite djece 

predškolske dobi prilagođene razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i 

sposobnostima. 

 

Članak 3. 
 

Ustrojstvo i rad Vrtića temelji se na znanstveno utvrđenom, stručnom, pedagoško 

djelotvornom, odgovornom i pravovremenom obavljanju odgojno-obrazovnih i drugih radnih 

zadataka Vrtića. 

 

 

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA 

 

Članak 4. 
 

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Vrtića u cilju ostvarivanja 

djelatnosti predškolskog odgoja. 

Unutarnjim ustrojstvom Vrtića povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti 

programa i poslova, kako bi se ostvarili primjereni rezultati rada u procesu predškolskog odgoja 

djece, primjereno zadovoljavanje njihovih potreba i interesa te rad Vrtića kao javne službe. 

 

Članak 5. 
 

Unutarnjim ustrojstvom Vrtića uređuje se obavljanje odgojnih, obrazovnih i zdravstvenih 

programa, stručno-pedagoškog rada, administrativno-stručnih, računovodstveno-financijskih i 

pomoćno-tehničkih poslova te njihova međusobna usklađenost. 

 

 

Članak 6. 
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U Vrtiću se ustrojava i provodi odgojno–obrazovni rad s djecom raspoređenom u skupine 

poludnevnog i cjelodnevnog boravka te programa predškole a prema potrebi mogu se uvesti 

kraći dnevni boravci te ostali kraći programi odobreni od nadležnog Ministarstva. 

Program iz stavka 1. ovog članka ustrojava se i provodi sukladno Nacionalnom kurikulumu za 

rani i predškolski odgoj i obrazovanje i Kurikulumu Vrtića te Godišnjem planu i programom 

rada Vrtića. 

 

Članak 7. 
 

U Vrtiću rad s djecom osigurava se u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama. 

Broj djece u odgojnim skupinama, dob djece u odgojnim skupinama te normativi neposrednog 

rada odgojitelja u skupini određuje se prema provedbenim propisima donesenim temeljem 

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i prema Državnom pedagoškom standardu 

predškolskog odgoja i naobrazbe te aktima Osnivača. 

 

Članak 8. 
 

U Vrtiću na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o 

djeci rade sljedeći odgojno-obrazovni radnici: stručni suradnik-logoped, odgojitelji i 

zdravstveni voditelj. 

Osim odgojno-obrazovnih radnika iz stavka 1. ovog članka, u Vrtiću rade i druge osobe koje 

obavljaju i pomoćne poslove (u daljnjem tekstu: ostali radnici). 

 

Članak 9. 
 

Odgojno-obrazovni djelatnici obavljaju poslove u svezi s odgojno – obrazovnim programima, 

potrebama i interesima djece, stvaranjem primjerenih uvjeta za rast i razvoj svakog djeteta te 

promicanjem stručno–pedagoškog rada Vrtića u skladu s Kurikulumom Vrtića i Godišnjim 

planom i programom rada Vrtića. 

 

Članak 10. 
 

Ostali radnici obavljaju poslove čišćenja i održavanja okoliša Vrtića, poslove pripreme i 

distribucije hrane kako bi se ostvarila djelatnost Vrtića i njegovog poslovanja kao javne službe 

u skladu s Kurikulumom Vrtića i Godišnjim planom i programom rada Vrtića. 

 

Članak 11. 
 

Vrtić obavlja djelatnost u okviru petodnevnog radnog tjedna. 

Radno vrijeme Vrtića za djecu koja su na ostvarivanju programa traje sukladno vrsti, sadržaju 

i trajanju programa, od 06:30 do 16:30 sati, a prema potrebi roditelja i duže. 

 

Članak 12. 
 

Dnevni odmor radnika Vrtića organiziran je tako da se osigurava ostvarivanje programa, nadzor 

nad djecom te mogući kontakt sa strankama. 

Vrijeme za rad sa strankama, posebno s roditeljima djece odnosno s njihovim skrbnicima, 

određuje se sukladno potrebama djece i njihovih roditelja, odnosno skrbnika te lokalnim 

prilikama. 

 

 

 

Članak 13. 
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Tjedni i dnevni raspored djelatnika, dnevni odmor te vrijeme za rad sa strankama, roditeljima 

odnosno skrbnicima djece te drugim građanima utvrđuje se Godišnjim planom i programom 

rada, aktima Osnivača i općim aktima Vrtića. 

 

 

III. BORAVAK U PROSTORU VRTIĆA 

 

Članak 14. 
 

U prostoru Vrtića zabranjeno je: 

- pušenje, 

- nošenje oružja, 

- pisanje po zidovima i inventaru Vrtića, 

- bacanje izvan koševa za otpatke papira, žvakaćih guma i sl. 

- unošenje i konzumiranje alkohola i narkotičnih sredstava, 

- unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju, 

- unošenje tiskovina nepoćudnog sadržaja. 

Odgojitelji i roditelji ne smiju bez odobrenja ravnatelja dovoditi u Vrtić strane osobe. 

Svim osobama zabranjeno je dovoditi životinje u prostorije i radni okoliš Vrtića. 

 

Članak 15. 
 

Dužnost je radnika i drugih osoba koji borave u Vrtiću skrbiti o imovini Vrtića prema načelu 

dobrog gospodara. 

 

Članak 16. 
 

Radnici i djelatnici Vrtića moraju se racionalno koristiti sredstvima Vrtića koja su im stavljena 

na raspolaganje. 

Svaki uočeni kvar na instalacijama električne struje, plina ili vodovoda, grijanja ili drugi kvar 

radnici i djelatnici su obvezni prijaviti ravnatelju. 

 

Članak 17. 
 

Nakon isteka radnog vremena radnici su dužni uredno pospremiti radne materijale, zatvoriti 

prozore, isključiti električne aparate i zaključati radne prostorije. 

 

 

IV. DJELATNICI  VRTIĆA 

 

Članak 18. 
 

U Vrtiću na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o 

djeci rade sljedeći odgojno-obrazovni djelatnici: stručni suradnik- logoped, odgojitelji i 

zdravstveni voditelj. 

Odgojno-obrazovni djelatnici Vrtića moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, 

položen stručni ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova iz stavka 1. 

ovog Pravilnika, a prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku 

o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u 

dječjem vrtiću. 

 

 

Članak 19. 
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Odgojitelji i stručni suradnici iz članka 18. ovog Pravilnika mogu, dok su u radnom odnosu, 

napredovati u struci i stjecati položajna zvanja mentora i savjetnika. 

 

Članak 20. 
 

Ostali djelatnici moraju imati odgovarajuću vrstu obrazovanju u skladu sa ovim Pravilnikom 

odnosno prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti 

stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem 

vrtiću. 

 

Članak 21. 
 

Radna mjesta i broj izvršitelja za pojedina radna mjesta utvrđuju se Državnim pedagoškim 

standardom predškolskog odgoja i naobrazbe propisanim od Ministarstva znanosti i 

obrazovanja, ovim Pravilnikom, Godišnjim planom i programom rada Vrtića uz odobrenje 

Osnivača. 

 

Članak 22. 
 

Na sve što nije pobliže uređeno ovim Pravilnikom neposredno se primjenjuje zakon i propisi 

donijeti na temelju zakona. 

 

 

V. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA 

 

Članak 23. 
 

Radi ostvarivanja Godišnjeg plana i programa rada, zadaća utvrđenih zakonom i propisima 

donesenim na temelju zakona, u Vrtiću se uspostavljaju radna mjesta po skupinama poslova 

unutarnjeg ustrojstva rada: 

 

I. POSLOVI S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA  

 

OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA: ravnatelj 

- predstavlja i zastupa Vrtić, 

- poduzima pravne radnje u ime i za račun Vrtića, 

- organizira rad svih službi i prati kompletan rad i poslovanje Vrtića, 

- provodi odluke Upravnog vijeća, 

- donosi samostalno odluke o zasnivanju radnog odnosa odgojitelja i stručnih suradnika na 

određeno vrijeme do 60 dana, te zasnivanje radnog odnosa na neodređeno i određeno vrijeme 

ostalih radnika, 

- potpisuje akte Vrtića,  

- organizira zamjene za vrijeme bolovanja radnika ili opravdanog izostanka s posla u suradnji 

s pedagogom vrtića, 

- izrađuje Godišnji plan i program rada Vrtića sa stručno – razvojnom službom,  

- prati provedbu plana i programa rada Vrtića, 

- izrađuje Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada, 

- izrađuje plan i program rada za vrijeme ljetnih mjeseci u suradnji s pedagogom,   

- izrađuje financijski plan Vrtića u suradnji s voditeljem računovodstva,  

- izrađuje izvješća o rezultatima poslovanja u suradnji s voditeljem računovodstva,  

- izrađuje raspored rada zaposlenih 
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- radi na edukaciji roditelja kroz stručna predavanja, u dogovoru sa stručnim suradnikom i   

zdravstvenim voditeljem, 

- planski provodi edukaciju radnika sudjelovanjem na seminarima i stručnim skupovima, 

- prati rad u odgojnim skupinama u cilju provođenja programskog usmjerenja zasnovanog na  

humanističko – razvojnoj koncepciji u suradnji sa stručnim suradnikom, 

- organizira radne sastanke sa SRS te individualne razgovore s radnicima, 

- prati permanentno usavršavanje djelatnika, 

- prisustvuje timskim sastancima odgojitelja u suradnji sa SRS, 

- prati rad odgojitelja – pripravnika i odgojitelja – početnika u suradnji sa SRS, 

- u suradnji s odgojiteljima i SRS radi na otklanjanju eventualnih problema u skupinama, 

- izrađuje Plan i program rada odgojiteljskog vijeća u suradnji sa SRS, 

- prati izradu jelovnika i prehranu djece, 

- saziva i vodi sjednice Odgojiteljskih vijeća,  

- postavlja ciljeve i zadaće u cilju unaprjeđenja odgojno – obrazovnog rada, 

- osigurava materijalne uvjete rada u skladu s mogućnostima i poslovanjem Vrtića,  

- prati suvremena kretanja u razvoju predškolskog kurikuluma i potiče promjene u praksi, 

- u suradnji sa SRS predlaže nove paradigme ranog i predškolskog odgoja s ciljem afirmacije 

odgojnih radnika i predškolstva uopće, 

- surađuje s vanjskih ustanovama vezanim za rad Vrtića: s osnovnim školama, Sveučilištem u 

Zadru, Kazalištem lutaka, Ministarstvom znanosti i obrazovanja, županijskim i gradskim 

uredom za odgoj i školstvo,… 

- izrađuje normativne akte , 

- osigurava da radnici ne koriste sredstva rada i zaštitna sredstva za koje postoji osnovana 

sumnja da im mogu ugroziti život, zdravlje i sigurnost, te skrbi o pravodobnoj prijavi radnikove 

povrede na radu, 

-  pomaže u obavljanju poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva, redovitog objavljivanja 

informacija, unaprjeđenja načina prikupljanja, obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja 

informacija koje su sadržane u službenim ispravama koje se odnose na rad i unutarnji ustroj 

Vrtića,  

- izrađuje ekonomsku analizu i financijsko poslovanje Vrtića, 

- prati zakonske propise i njihovu primjenu, 

- ima obvezu trajnog profesionalnog usavršavanja. 

 

 BROJ IZVRŠITELJA: 1 

 

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA I ZADATAKA: prema Zakonu i Statutu 

 

 

II. NAZIV SKUPINE POSLOVA:        STRUČNO - PEDAGOŠKI POSLOVI 

 

1. OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA: stručni suradnik-logoped 

 
- radi na prepoznavanju, ublažavanju i otklanjanju teškoća kod djece s jezično-govornim-  

glasovnim i komunikacijskim poremećajima 

-utvrđuje specifične potrebe djece s jezično-govorno-glasovnim i komunikacijskim 

poremećajima i o njima informira odgojitelje, ostale suradnike i roditelje 

- u suradnji s roditeljima, stručnim timom i roditeljima utvrđuje najprimjerenije metode rada za 

svako pojedino dijete, te ih primjenjuje u svom radu 

- prati, proučava i provjerava u praksi znanstvene i teorijske spoznaje s područja edukacijsko-

rehabilitacijske znanosti 
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- daje stručno mišljenje na zahtjev roditelja ili nadležnih tijela 

- pridonosi razvoju timskog rada u Vrtiću 

- unapređuje vlastiti rad i cjelokupan proces uključivanja djece s jezično-govorno-glasovnim i 

komunikacijskim poremećajima u zajednicu 

- obavlja zadatke vezane uz realizaciju programa pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita 

stručnih suradnika u Vrtiću i stručnih suradnika na stručnom osposobljavanju za rad bez 

zasnivanja radnog odnosa 

- provodi upise djece u Vrtić, te sudjeluje u organizaciji i provođenju prijema novoupisane djece 

- predlaže nabavu didaktičke opreme, stručne literature i ostalih potrebnih sredstava za 

funkcioniranje procesa odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog rada  

- surađuje sa stručnim institucijama, ustanovama, društvima i pojedincima vezano uz realizaciju 

ciljeva rada 

- odgovoran je za realizaciju plana i programa rada logopeda 

- izrađuje statistička izvješća vezana uz rad logopeda 

- vodi i čuva dokumentaciju iz djelokruga svoga rada 

- obavlja i druge poslove iz djelokruga svoga rada po nalogu ravnatelja 

 

BROJ IZVRŠITELJA: 1 (ili sukladno  Državnom pedagoškom standardu) 

 

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA I ZADATAKA:  

 

VSS – magistar logopedije 

         - dipl. logoped 

         - profesor logoped 

 

 

2. OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA: odgojitelj 
 

- obavlja neposredan rad s djecom u okviru konkretnih djelatnosti prema raščlambi iz 

programskog uvjerenja na svim razinama: individualno, grupno te na razini cijele skupine, 

- organizira izvanvrtićke djelatnosti: dnevne šetnje, poludnevni izleti, kazališne i kino 

predstave, izložbe dječjeg stvaralaštva, i sl., 

- u suradnji s članovima stručno razvojne službe sudjeluje u identifikaciji i radu s djecom s 

posebnim potrebama,  

- redovno vodi pedagošku dokumentaciju: evidencija o pohađanju vrtića (imenik), izrada makro 

plana (tromjesečni), mikroplana (tjedni), te dnevnog plana rada; dokumentaciju o dječjem 

stvaralaštvu i događajima u skupini, plan suradnje s roditeljima, 

- valorizacija odgojno – obrazovnog rada: dnevna zapažanja, tromjesečna procjena razvojnog 

statusa djece i kvalitete ostvarenog, te godišnja izvješća na razini odgojne skupine, 

- priprema i primjenjuje didaktička sredstava za realizaciju programskih zadaća na razini 

skupine i objekta,  

- obvezno sudjeluje u radu stručnih sastanaka: odgojiteljska vijeća, stručni aktivi, timski 

sastanci na razini objekta, 

- vrši individualno stručno usavršavanje: kontinuirano praćenje stručne literature i primjena 

inovacija u odgojno – obrazovnom radu, usavršavanje prema Katalogu MZOS i AZOO, 

- surađuje s članovima stručno razvojne službe u cilju realizacije zadaća i zadovoljavanja 

potreba djece,  

- redovno surađuje s roditeljima kroz sljedeće oblike: individualni kontakti, roditeljski sastanci, 

zajedničke prigodne aktivnosti, kutići za roditelje, radionice za roditelje, izleti i ostalo, 
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- materijalno oblikuje prostor dnevnog boravka i ostalog prostora  objekta u cilju osiguravanja 

uvjeta za zadovoljavanje potreba djece s potrebama roditelja i društvene sredine u kojoj djeluju, 

- surađuje s drugim odgojiteljima s ciljem što bolje realizacije odgojno – obrazovnog rada, 

-  vrši trijažu bolesne djece te ih po potrebi vraća roditeljima, upućuje na pregled ili izolira od 

druge djece, sve u suradnji s zdravstvenim voditeljem,  

- surađuje sa zdravstvenim voditeljem u pogledu zdravstvenih promjena kod djece i po potrebi 

izvještava ga o istom, 

- u suradnji sa stručnim suradnikom radi na identifikaciji djece s teškoćama u razvoju,  

- brine o osobnoj higijeni, njezi i fiziološkim potrebama djece i po potrebi ih presvlači, 

- obavlja i druge poslove i zadatke iz djelokruga svoga rada po nalogu ravnatelja. 
 

- odgojitelj mentor uz sve gore navedene poslove odgojitelja obavlja i ove poslove: 

- upoznaje odgojitelja-pripravnika s organizacijom rada konkretnog objekta, sa specifičnostima 

odgojne skupine, razvojnim karakteristikama djece i načinom zadovoljavanja dječjih potreba,  

- podučava odgojitelja-pripravnika o načinu uporabe pojedinog didaktičkog sredstva i 

pomagala kao i o izradi potrebnih sredstava za neposredan rad s djecom i raznih dekorativnih 

materijala za oplemenjivanje materijalne sredine, 

- upoznaje odgojitelja-pripravnika sa zadaćama odgojitelja od planiranja do valorizacije (sve 

vrste planova projekata), te sa stručnom izobrazbom i suradnjom s ostalim sudionicima procesa, 

- uvodi odgojitelja- pripravnika u praktično ostvarivanje odgojno – obrazovnog procesa uz 

pomoć pri izboru djelatnosti, poticaja i vođenju zapažanja o reagiranju djece,  

- upoznaje odgojitelja- pripravnika s primjenom inovacija u radu s novom stručnom literaturom 

(raznim projektima),  

- uključuje odgojitelja- pripravnika u sve oblike suradnje s roditeljima i s ostalim čimbenicima 

u odgojno – obrazovnom procesu, 

- izvodi ogledne aktivnosti iz svih metodika za odgojitelja- pripravnika uz objašnjenje pojedine 

etape, 

- planira i vrednuje rad odgojitelja- pripravnika (analize) uz pismenu dokumentaciju,  

- surađuje s ostalim mentorima i nastavnicima metodika, 

- permanentno se  stručno i pedagoški usavršava, 

- obavlja i druge poslove i zadatke iz djelokruga svoga rada po nalogu ravnatelja. 

 

- odgojitelji voditelji posebnih programa, osim gore navedenih poslova odgojitelja: 

- izvršavaju obveze i zadaće sukladno specifičnosti pojedinog programa verificiranog od 

nadležnog Ministarstva (npr. vjerski, rano učenje engleskog jezika, sportski program). 
 

BROJ IZVRŠITELJA: 6 (ili sukladno Državnom pedagoškom standardu) 

 

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA I ZADATAKA: 
 

VŠS - odgojitelj predškolske djece 

VSS - magistar ranog i predškolskog odgoja 

          

 

3. OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA: zdravstveni voditelj 
 

- planira, sudjeluje i provodi zdravstvenu zaštitu djece predškolske dobi, te brine o njenoj 

realizaciji  

- sudjeluje u provođenju zdravstvenog odgoja djece u Vrtiću 

- prati epidemiološku situaciju i poduzima potrebne mjere u suradnji sa sanitarnom inspekcijom 

i higijensko-epidemiološkom službom 
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- predlaže i planira nabavu hrane, sredstava za čišćenje, te materijala za higijenske potrebe, 

njegu i osobnu zaštitu 

- prati rad radnika na pomoćno-tehničkim poslovima  

- brine o redovitim pregledima i tečajevima za osposobljavanje radnika pomoćno-tehničkog 

osoblja 

- izrađuje jelovnike, vodi nadzor o primjeni normativa, primjeni HACCAP-a, te prati i 

unapređuje prehranu djece 

- nadzire organizaciju procesa rada kuhinje, kvalitetu hrane i svježinu namirnica  

- vrši nadzor nad sanitarno higijenskim stanjem unutarnjih i vanjskih prostora Vrtića 

- vodi brigu o mjerama dezinsekcije i deratizacije 

- sudjeluje pri planiranju i realizaciji radionica, roditeljskih sastanaka i edukacija u području 

zdravstvene zaštite 

- provodi upise djece u Vrtić 

- sudjeluje u radu odgojiteljskog vijeća i stručnog tima Vrtića 

- stručno se usavršava u skladu s obvezama trajnog profesionalnog usavršavanja 

- sastavlja potrebne izvještaje i analize vezane uz zdravstvenu zaštitu djece 

- vodi i čuva dokumentaciju iz djelokruga svoga rada  

- obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada po nalogu ravnatelja. 

 

BROJ IZVRŠITELJA: 1 (ili sukladno  Državnom pedagoškom standardu) 

 

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA I ZADATAKA: 

 

VŠS – stručni studij sestrinstva 

 

 

 

III NAZIV SKUPINE POSLOVA:          POMOĆNO – TEHNIČKI POSLOVI 

 

 

1. OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAK: kuhar 
 

- svakodnevno prima i provjerava kakvoću i količinu živežnih namirnica 

- vodi dnevnu potrošnju namjernica i izrađuje tjedna potraživanja namirnica 

- određuje i raspoređuje količinski namjernice prema jelovniku i broju djece 

- sudjeluje u izradi jelovnika 

- odgovara za utrošak pojedinih namjernica, utvrđenom normativu kalorične vrijednosti       

obroka  u odnosu na životnu dob djece 

- obavlja poslove preuzimana, čišćenja i pripremanja namjernica 

- sudjeluje u svim fazama kuhanja 

- odlaže u namijenjeni prostor sav otpad 

- servira obroke 

- priprema pribor za jelo te vodi brigu o njegovoj urednosti, 

- vodi brigu o sredstvima rada, 

- oštećena sredstva odstranjuje i o tome izvještava ravnatelja,  

- pere suđe i pribor za jelo (vrši dezinfekciju), 

- vodi brigu o urednosti kuhinje i skladišnog prostora 

- pazi na čistoću osnovnih i pomoćnih sredstava za rad u kuhinji kao i odjeće i obuće 

- obavlja i druge poslove i zadatke iz djelokruga svoga rada po nalogu ravnatelja sukladno 

radnom mjestu 
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BROJ IZVRŠITELJA: 1 

 

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA I ZADATAKA:  SSS 

 

 

 2. OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA: spremačica-servirka 
                 

- obavlja poslove oko pripremanja doručka, voćnog obroka, ručka i užine, 

- obavlja poslove oko serviranja hrane u Vrtiću, 

- priprema stolove za jelo i vrši dezinfekciju, 

- priprema pribor za jelo te vodi brigu o njegovoj urednosti, 

- vodi brigu o sredstvima rada, 

- oštećena sredstva odstranjuje i o tome izvještava ravnatelja,  

- pere suđe i pribor za jelo (vrši dezinfekciju), 

- vodi brigu o urednosti  kuhinje, 

- pere i dezinficira igračke, 

- održava unutarnje prostorije vrtića, čistoću  okoliša, ulaza u objekt te dvorišta, 

- spremanje i raspremanje ležaljki, 

- po odgojiteljevu pozivu pomaže pri izvanrednim okolnostima (povraćanje djece i sl.) 

- pomaže pri presvlačenju, oblačenju i obuvanju djece 

- vodi brigu o cvijeću u prostorijama  Vrtića 

- odgovorna je za otvaranje/zatvaranje objekta  

- provedbu mjera zaštite na radu i protupožarne zaštite 

- obavlja i druge poslove i zadatke iz djelokruga svoga rada po nalogu ravnatelja, 

 

 BROJ IZVRŠITELJA: 3 

 

 UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA I ZADATAKA:  NKV 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

VI. PRAVA I OBVEZE RADNIKA 

 

Članak 24. 
 

U obavljanju svojih radnih obveza i zadataka radnici imaju prava i obveze utvrđene zakonom, 

propisima donesenim na temelju zakona, Statutom Vrtića, općim aktima, propisima o radu, 

kolektivnim ugovorom, Godišnjim planom i programom te iste trebaju stručno, odgovorno i 

pravovremeno izvršavati. 

 

Članak 25. 
 

Radnici su dužni dolaziti i odlaziti s posla prema rasporedu radnog vremena. 

Način evidencije nazočnosti na radu određuje ravnatelj. 

 

 

Članak 26. 
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Materijali se mogu unositi i iznositi za vrijeme radnog vremena, a izvan radnog vremena samo 

uz odobrenje ravnatelja. 

 

 

Članak 27. 
 

Odgojno-obrazovni radnici imaju pravo i dužnost neprekidno se usavršavati, pratiti stručnu 

literaturu te napredovati u skladu s odredbama Godišnjeg plana i programa rada Vrtića.  
 

 

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

 

Članak 28. 

 

Ovaj Pravilnik donosi Upravno vijeće uz suglasnost Osnivača, a stupa na snagu dan nakon 

objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bodulić. 

 

Članak 29. 
 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu DV Otok 

Pašman donesen 29. listopada 2018. godine (KLASA: 601-02/18-02/03; URBROJ: 2198-17-

04-02-18-1). i I. izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Otok Pašman 

donesene 15. listopada 2020. godine (KLASA: 601-02/18-02/03; URBROJ: 2198-17-04-02-

20-2). 

 

 

 

                                                                           PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

                                                                Andro Magić 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PAŠMAN 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 024-01/22-02/01 

URBROJ: 2198-17-01/1-22-10 

Pašman, 1. ožujka 2022. 

 

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne 

novine“, br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Pašman  („Službeni 

glasnik Općine Pašman“, br. 1/21), Općinsko vijeće Općine Pašman na 6. sjednici održanoj 

dana 1. ožujka 2022. godine, donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnost na Statut Dječjeg vrtića „Bodulić“ 

Članak 1. 

Daje se suglasnost na Statut Dječjeg vrtića „Bodulić“ kojeg je predložilo Upravno vijeće 

Dječjeg vrtića “Bodulić“ dana 24. veljače 2022. godine. 

Članak 2. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom 

glasniku Općine Pašman“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAŠMAN 

 

 

          Predsjednik 

Općinskog vijeća Općine Pašman 

        Šime Jureško 
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Na temelju članka 53. i 54. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93, 29/97, 47/99, 

35/08 i 127/19) i članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, 

broj: 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Bodulić“ Dobropoljana na 

3. sjednici održanoj dana 24.veljače 2022. godine,  predlaže 

 

 

S T A T U T 

DJEČJEG VRTIĆA „BODULIĆ“ 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovim se Statutom uređuje ustrojstvo Dječjeg vrtića ''Bodulić'' (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić), 

status, naziv i sjedište Dječjeg vrtića, zastupanje i predstavljanje, odgovornost za obveze, 

djelatnost Vrtića, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno 

vrijeme Dječjeg vrtića, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela u upravljanju Dječjim 

vrtićem, djelokrug i način rada stručnih tijela, način donošenja općih akata, javnost rada te 

druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Dječjeg vrtića. 

 

Članak 2. 

 

Dječji vrtić je javna ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te 

skrbi o djeci rane i predškolske dobi (u daljnjem tekstu: predškolski  odgoj) ostvaruje programe 

njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske 

dobi u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i 

drugim potrebama obitelji. 

Na osnovi javnih ovlasti, a u skladu sa Zakonom o općem pravnom postupku, Dječji 

vrtić obavlja sljedeće poslove: 

- upis i ispis djece s vođenjem odgovarajuće dokumentacije, 

- izdavanje potvrda i mišljenja 

- upisivanje podataka o Dječjem vrtiću u zajednički elektronski upisnik. 

Dječji vrtić je pravna osoba upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zadru. 

 

Članak 3. 

 

Osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića je Općina Pašman (u daljnjem tekstu: Osnivač). 

Prava i dužnosti Osnivač je stekao Rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja RH 

(KLASA:UP/I-601-02/21-01/00064, URBROJ: 533-09-21-0004 od 22. studenog 2021. 

godine), u skladu s člankom 78. stavkom 3. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 

29/97, 47/99, 35/08 i 127/19). 

 

 

II. NAZIV I SJEDIŠTE 

 

Članak 4. 

 

Dječji vrtić obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Dječji 

vrtić „Bodulić“. 
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Sjedište Dječjeg vrtića je u Dobropoljani, Ulica Krešimira Ćosića 4. 

Dječji vrtić iz stavka 1. ovog članka ima i područni objekt u Banju, na adresi Trg Kolešće 1. 

   

Članak 5. 

 

Dječji vrtić može promijeniti naziv i sjedište samo odlukom Osnivača. 

 

Članak 6. 

 

Puni naziv Dječjeg vrtića mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njegovo sjedište i na područnom 

objektu u kojem obavlja svoju djelatnost. 

 

 

III. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE 

 

Članak 7. 

 

Dječji vrtić predstavlja i zastupa ravnatelj ili osoba koju ravnatelj za to pisano opunomoći. 

U parničnom sporu između Dječjeg vrtića i ravnatelja te u postupku utvrđivanja odgovornosti 

Dječjeg vrtića za kaznena djela Dječji vrtić zastupa predsjednik Upravnog vijeća ili osoba koju 

on pisano opunomoći. 

 

Članak 8. 

 

  U radu i poslovanju Dječji vrtić koristi: 

1. jedan  pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem 

je uz rub ispisan naziv i sjedište Dječjeg vrtića, a u sredini pečata nalazi se grb Republike 

Hrvatske. 

2. jedan pečata okruglog oblika, promjera 34 mm, na kojem je uz rub ispisan naziv i 

sjedište Dječjeg vrtića, a u sredini je otisnuta slika brodića. 

3. jedan štambilj četvrtastog oblika dužine 55 mm i širine 15 mm  koji sadrži naziv i 

sjedište Dječjeg vrtića. 

 

Pečatom iz  točke 1. ovoga članka ovjeravaju se akti koje Dječji vrtić donosi u okviru javnih 

ovlasti ili kao tijelo javne vlasti. 

Pečatom iz točke 2. ovoga članka ovjeravaju se isprave i akti u pravnom prometu, te se koristi  

za redovito administrativno-financijsko poslovanje i ovjeravanje pismena koja nemaju obilježja 

akata iz točke 1. ovoga članka. 

Štambilj se koristi za uredsko poslovanje Dječjeg vrtića. 

O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj. 

 

 

IV.  ODNOSI DJEČJEG VRTIĆA I OSNIVAČA 

 

Članak 9. 

 

Tijela Dječjeg vrtića ne mogu bez suglasnosti Osnivača: 

- utvrditi programe koje će Dječji vrtić ostvarivati 

- promijeniti djelatnost 

- donijeti ili promijeniti Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 



Stranica 60 – Broj 1  „Službeni glasnik Općine Pašman“  1. ožujka 2022. godine 

 

- steći, otuđiti ili opteretiti nekretninu ili drugu imovinu Dječjeg vrtića čija je vrijednost 

veća od 20.000,00 kuna 

- donijeti plan upisa djece u Dječji vrtić 

- mijenjati namjenu objekta i prostora 

- udružiti se u zajednice ustanova 

- osnovati drugu pravnu osobu. 

 

Članak 10. 

 

Za obveze u pravnom prometu Dječji vrtić odgovara cijelom svojom imovinom. 

Osnivač Dječjeg vrtića za njegove obveze odgovara solidarno i neograničeno. 

 

 

V.  DJELATNOST 

 

Članak 11. 

 

Dječji vrtić je javna ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja skrbi 

o djeci rane i predškolske dobi. 

U okviru djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka Dječji vrtić ostvaruje: 

- redovite programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne 

skrbi djece rane i predškolske dobi u skladu s razvojnim svojstvima i potrebama djece 

te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji. 

- program predškole – koji je integriran u redoviti program i koji je obavezan za svu djecu 

u godini prije polaska u osnovnu školu, a njegov sadržaje i trajanje propisuje 

pravilnikom ministar ovlašten za obrazovanje 

- ostvarivanje drugih programa sukladno potrebama djece i zahtjevima roditelja  

 

Članak 12. 

 

Dječji vrtić obavlja djelatnost ranoga i predškolskoga odgoja kao javnu službu. 

Na osnovi javnih ovlasti, a u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku, Dječji vrtić 

obavlja sljedeće poslove: 

- upis i ispis djece s vođenjem odgovarajuće dokumentacije, 

- izdavanje potvrda i mišljenja, 

- upisivanje podataka o Dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik. 

 

Članak 13. 

 

U svezi s obavljanjem djelatnosti Dječji vrtić surađuje sa susjednim vrtićima i osnovnim 

školama, drugim prikladnim ustanovama i udrugama. 

 

                                                                    Članak 14. 

 

Djelatnost iz članka 11. ovoga Statuta Dječji vrtić obavlja na temelju nacionalnog kurikuluma, 

vrtićkog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada. 

 

                                                                   Članak 15. 
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Vrtićkim kurikulumom utvrđuju se programi, namjena programa, način ostvarivanja programa, 

vremenik aktivnosti programa i način vrednovanja. 

Godišnjim planom i programom rada utvrđuju se programi odgojno-obrazovnog rada, programi 

zdravstvene zaštite, higijene i prehrane, programi socijalne skrbi, drugi programi koje Dječji 

vrtić ostvaruje u dogovoru s roditeljima djece, način i nositelji ostvarivanja programa te ostala 

pitanja važna za obavljanje djelatnosti. 

Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada donosi se do 31. kolovoza. 

 

                                                                      Članak 16. 

 

Vrtićki kurikulum i godišnji plan i program donosi Upravno vijeće do 30. rujna tekuće 

pedagoške godine. 

 

 

VI.  DAVANJE USLUGA 

 

Članak 17. 

 

Dječji vrtić daje korisnicima usluge prema zakonu, provedbenim propisima, odlukama 

Osnivača i svojim općim aktima. 

 

Članak 18. 

 

Dječji vrtić upisuje djecu u odgojno-obrazovne programe prema planu upisa i odluci o upisu. 

Plan upisa donosi Upravno vijeće uz suglasnost Osnivača. 

Odluku o upisu donosi Upravno vijeće za pedagošku godinu. 

Odluka o upisu sadrži: 

- uvjete upisa u Dječji vrtić 

- prednost upisa, prema aktima Osnivača 

- rokove sklapanja ugovora 

- iznos nadoknade za usluge Dječjeg vrtića 

- ostale podatke važne za upis djece i pružanje usluga 

 

Članak 19. 

 

Odluku o upisu djece Dječji vrtić objavljuje na svojim mrežnim stranicama i oglasnim pločama. 

 

 

VII.  UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA 

 

Članak 20. 

 

Unutarnjim ustrojstvom povezuju se oblici rada prema zahtjevima pedagoške teorije i prakse i 

uspješnom obavljanju djelatnosti. 

Unutarnjim ustrojstvom uređuje se obavljanje odgojnih, obrazovnih i zdravstvenih programa, 

stručno-pedagoškog rada, administrativno-stručnih, računovodstveno-financijskih i pomoćno-

tehničkih poslova te njihova međusobna usklađenost. 

 

Članak 21. 
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U Dječjem vrtiću se rad s djecom provodi u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama. 

Broj djece u odgojnim skupinama, dob djece u odgojnim skupinama te normativi neposrednog 

rada odgojitelja u skupini određuje se prema provedbenim propisima donesenim temeljem 

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i prema propisanom pedagoškom standardu 

ranog i predškolskog odgoja. 

 

Članak 22. 

 

U Dječjem vrtiću se ustrojava i provodi odgojno-obrazovni rad s djecom raspoređenom u 

skupine poludnevnog i cjelodnevnog boravka, a prema potrebi i kraćeg dnevnog boravka, 

sukladno propisanom pedagoškom standardu ranog i predškolskog odgoja. 

 

Članak 23. 

 

Stručno-pedagoški poslovi u Dječjem vrtiću se ustrojavaju u svezi s odgojno-obrazovnim, 

zdravstvenim i socijalnim radom s djecom u odgojnim skupinama i na razini Dječjeg vrtića radi 

zadovoljavanja potreba i interesa djece te stvaranja primjerenih uvjeta za rast i razvoj svakog 

djeteta i u suradnji s roditeljima popunjavanja obiteljskog odgoja. 

 

Članak 24. 

  

Pravni, administrativni i računovodstveno- financijski poslovi ustrojavaju se radi ostvarivanja 

djelatnosti Dječjeg vrtića i njegovog poslovanja kao javne službe, vođenja propisane 

dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava djece i roditelja, javnosti rada Dječjeg vrtića, 

obavljanja računovodstveno-financijskih i drugih administrativnih i stručnih poslova potrebnih 

za redovito poslovanje Dječjeg vrtića i ostvarivanje prava radnika Dječjeg vrtića. 

 

Članak 25. 

 

Pomoćno-tehnički poslovi ustrojavaju se radi osiguranja primjerenih tehničkih i drugih uvjeta 

za ostvarivanje godišnjeg plana i programa rada i Državnog pedagoškog standarda 

predškolskog odgoja i obrazovanja. 

 

Članak 26. 

 

Dječji vrtić obavlja djelatnost u okviru petodnevnog radnog tjedna. 

Rad s djecom ustrojava se prema potrebama korisnika. 

Tjedni i dnevni raspored radnika, dnevni odmor i uredovno vrijeme za rad s roditeljima i 

skrbnicima djece i drugim građanima utvrđuje se u skladu s obvezama iz godišnjeg plana i 

programa rada, aktima Osnivača i općim aktima Dječjeg vrtića. 

 

Članak 27. 

 

Tjedno i dnevno radno vrijeme Dječjeg vrtića utvrđuje se u skladu s vrstom, sadržajem i 

trajanjem programa, s dobi djece i potrebama i interesima roditelja. 

 

Članak 28. 

 

Unutarnje ustrojstvo i način rada uređuje se pravilnikom. 
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VIII.  UPRAVLJANJE DJEČJIM VRTIĆEM 

 

Članak 29. 

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće. 

Upravno vijeće ima pet članova: 

- tri člana imenuje Osnivač 

- jednoga člana biraju roditelji djece korisnika usluga 

- jednoga člana biraju odgojitelji i stručni suradnici iz svojih redova (u daljnjem tekstu: 

odgojitelji). 

 

Članak 30. 

 

Članovi Upravnog vijeća iz članka 29. ovoga Statuta imenuju se odnosno biraju na četiri godine 

i mogu biti ponovno imenovani odnosno birani. 

Mandat člana Upravnog vijeća teče od dana konstituiranja Upravnog vijeća. 

 

Članak 31. 

 

O imenovanju i opozivu svojih članova u Upravno vijeće Osnivač izvješćuje Dječji vrtić 

pisanim putem. 

 

Članak 32. 

 

Član Upravnog vijeća iz reda roditelja odnosno skrbnika bira se na sastanku roditelja. 

Svaki roditelj može predložiti ili biti predložen za člana Upravnog vijeća, odnosno istaknuti 

svoju kandidaturu. 

O predloženim kandidaturama glasuje se javno dizanjem ruku. 

Za člana Upravnog vijeća izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova nazočnih 

roditelja. 

Sastanak roditelja saziva i njime rukovodi ravnatelj. 

O izborima za člana Upravnog vijeća iz reda roditelja vodi se zapisnik. 

 

Članak 33. 

 

Kandidiranje i izbor kandidata za članove Upravnog vijeća iz reda odgojitelja obavlja se na 

sjednici Odgojiteljskog vijeća. 

Svaki član Odgojiteljskog vijeća može predlagati ili biti predložen za člana Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića. 

Glasuje se tajno, a izabran je onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova nazočnih 

članova Odgojiteljskog vijeća. 

O izborima za člana Upravnog vijeća iz reda odgojitelja vodi se zapisnik. 

 

Članak 34. 

 

Nakon određivanja predstavnika Osnivača i roditelja odnosno skrbnika djece korisnika usluga 

korisnika usluga Dječjeg vrtića, te izbora člana Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i stručnih 

suradnika Dječjeg vrtića, saziva se prva (konstituirajuća) sjednica novoizabranog Upravnog 

vijeća. 
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Prvu sjednicu novoizabranog Upravnog vijeća saziva dotadašnji predsjednik Upravnog vijeća 

ili, ako je riječ o konstituirajućoj sjednici, ravnatelj ili osoba koju ovlasti Osnivač. 

 

Članak 35. 

 

Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži: 

- izvješće predsjedavatelja sjednice o izboru članova Upravnog vijeća 

- verificiranje mandata izabranih članova Upravnog vijeća 

- izbor predsjednika Upravnog vijeća 

 

Članak 36. 

 

Potvrđivanje mandata novoizabranih članova obavlja ravnatelj provjerom identiteta pojedinog 

člana s podatcima iz isprava o izborima. 

Članovi Upravnog vijeća ne mogu obavljati svoje dužnosti ni ostvarivati prava prije nego je 

obavljeno potvrđivanje mandata. 

 

Članak 37. 

 

Za predsjednika Upravnog vijeća može biti izabran svaki član Upravnog vijeća. 

Predsjednik Upravnog vijeća bira se na četiri godine. 

Za predsjednika Upravnog vijeća može biti ponovno imenovana ista osoba. 

O kandidatima za predsjednika Upravnog vijeća članovi Upravnog vijeća glasuju javno 

dizanjem ruku. 

Za predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog broja članova 

Upravnog vijeća. 

Nakon izbora predsjednika Upravnog vijeća ravnatelj predaje predsjedniku dalje vođenje 

sjednice. 

 

Članak 38. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća priprema, saziva te vodi sjednice. U slučaju spriječenosti, 

predsjednika Upravnoga vijeća zamjenjuje član Upravnoga vijeća kojega za to pismeno ovlasti 

predsjednik. 

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Upravnoga vijeća i na pisani zahtjev ravnatelja i jedne 

trećine članova Upravnoga vijeća. 

 

Članak 39. 

 

Članu odnosno predsjedniku Upravnog vijeća prestaje mandat ako: 

- sam zatraži razrješenje 

- ne ispunjava dužnosti člana, odnosno predsjednika  

- svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost koju obnaša 

- tijelo koje ga je izabralo u Upravno vijeće nije zadovoljno njegovim radom u Upravnom 

vijeću 

Odluku o opozivu donosi tijelo koje je izabralo člana Upravnog vijeća, javnim glasovanjem, 

većinom glasova nazočnih. 

Članak 40. 
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Ako pojedinom članu Upravnog vijeća iz članaka 29. ovoga Statuta prestane mandat, provode 

se dopunski izbori. 

Dopunski izbori provode se u roku od 30 dana od dana prestanka mandata člana. 

Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 32. i 33.. 

 

Članak 41. 

 

Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina 

članova. 

Članovi Upravnog vijeća o svim pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuju zajednički. 

Odluke Upravnog vijeća su pravovaljane ako je za njih glasovala većina ukupnog broja članova. 

U radu Upravnoga vijeća može sudjelovati, bez prava odlučivanja, ravnatelj Dječjeg vrtića. 

Članak 42. 

Upravno vijeće može osnovati radna tijela (povjerenstva, radne skupine) za proučavanje 

pitanja, pripremanje prijedloga ili obavljanje drugih poslova važnih za Dječji vrtić. 

Članovi radnih tijela imenuju se na vrijeme potrebno da se obavi određena zadaća. 

Članovi radnih tijela mogu biti osobe koje imaju potrebne sposobnosti i znanja za izvršenje 

zadaće zbog koje se tijelo osniva. 

Upravno vijeće može u svako doba opozvati radno tijelo, odnosno pojedinog člana. 

 

Članak 43. 

 

Upravno vijeće: 

1.na ravnateljev prijedlog donosi: 

 

- Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, uz suglasnost Osnivača, 

- druge opće akte utvrđene ovim Statutom i zakonom, 

- Kurikulum i Godišnji plan i program rada Dječjega vrtića 

- izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića 

- financijski plan i financijska izvješća Dječjeg vrtića 

- odluke o zasnivanju radnog odnosa zaposlenika osim za zasnivanje radnog odnosa na   

  određeno vrijeme do 60 dana, o čemu odlučuje ravnatelj, 

- odluke o prestanku radnog odnosa zaposlenika, 

- odluku o upućivanju odgojitelja i stručnih suradnika na liječnički pregled; 

 

2. odlučuje, uz suglasnost Osnivača: 

 

- o planu upisa djece u tekućoj pedagoškoj godini, 

- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina, 

- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi 

  20.000,00 kuna, 

- o raspodjeli dobiti u skladu s posebnim odlukama Osnivača, 

- o promjeni djelatnosti Dječjeg vrtića, 

- o davanju u zakup objekata i prostora Dječjeg vrtića ili mijenjanju njihove namjene, 

- o osnutku druge pravne osobe; 

 

3. odlučuje: 

 

- o ravnateljevim izvješćima o radu Dječjeg vrtića, 

- o raspodjeli dobiti za obavljanje i razvoj djelatnosti Dječjega vrtića, 
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- o žalbama roditelja odnosno skrbnika djece, 

- o žalbama protiv upravnih akata tijela Dječjeg vrtića, 

- o objavljivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa, 

- o pojedinim pravima zaposlenika u drugostupanjskom postupku, ako zakonom ili drugim 

propisom nije drukčije određeno, 

- o ulaganju i nabavi opreme, osnovnih sredstava i pokretne imovine čija je pojedinačna 

vrijednost u iznosu od 8.000,00 do 10.000,00 kuna, 

- o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine Dječjeg vrtića čija je vrijednost u iznosu od 

8.000,00 do 10.000,00 kuna, 

- o drugim pitanjima predviđenim općim aktima Dječjega vrtića; 

4. predlaže Osnivaču: 

 

- promjenu naziva i sjedišta Dječjega vrtića, 

- statusne promjene Dječjega vrtića, 

- pitanja važna za rad i sigurnost Dječjeg vrtića, 

- imenovanje i razrješenje ravnatelja i vršitelja dužnosti ravnatelja; 

 

5. podnosi Osnivaču: 

 

-izvješće o radu Dječjeg vrtića; 

 

6. razmatra: 

 

- predstavke i prijedloge roditelja odnosno skrbnika kao i drugih građana u svezi s radom 

  Dječjeg vrtića, 

- rezultate odgojno-obrazovnog rada u Dječjem vrtiću; 

 

7. predlaže ravnatelju: 

 

- mjere u cilju ostvarivanja politike poslovanja Dječjeg vrtića, 

- osnovne smjernice za rad i poslovanje Dječjeg vrtića; 

 

Upravno vijeće razmatra i odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovim Statutom 

i drugim općim aktima Dječjega vrtića. 

 

Članak 44. 

 

  Predsjednik Upravnog vijeća: 

- predstavlja Upravno vijeće 

- saziva sjednice Upravnog vijeća i predsjedava im 

- potpisuje akte koje donosi Upravno vijeće 

- obavlja druge poslove prema propisima, općim aktima Dječjeg vrtića i ovlastima 

Upravnog vijeća 

 

 

IX.  RAVNATELJ 

 

Članak 45. 

 

Dječji vrtić ima ravnatelja. 
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Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj Dječjeg vrtića. 

Ravnatelja Dječjeg vrtića imenuje i razrješava Osnivač prema prijedlogu Upravnog vijeća. 

 

Članak 46. 

 

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog 

suradnika te ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja . 

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, koji raspisuje Upravno vijeće. 

Natječaj se raspisuje 60 dana prije isteka mandata aktualnog ravnatelja. 

Natječaj se objavljuje u javnom glasilu i traje osam dana. 

U natječaju se objavljuju uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, vrijeme na koje se imenuje, rok 

za podnošenje prijava za natječaj te dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba 

priložiti. 

 

Članak 47. 

 

Nakon isteka roka za podnošenje prijava na natječaj Upravno vijeće razmatra natječajnu 

dokumentaciju, utvrđuje prijedlog za imenovanje ravnatelja i dostavlja ga s natječajnom 

dokumentacijom Osnivaču. 

O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka mogu glasovati i članovi Upravnog vijeća koji su se 

javili na natječaj za ravnatelja. 

Kada se na natječaj za izbor ravnatelja ne javi nijedan kandidat ili Upravno vijeće ne može 

utvrditi prijedlog za imenovanje ravnatelja, izvijestit će o tome Osnivača i raspisati novi 

natječaj. 

 

Članak 48. 

 

S imenovanim ravnateljem predsjednik Upravnog vijeća sklapa ugovor o radu.  

 

Članak 49. 

 

Ravnatelj: 

- predlaže opće akte koje donosi Upravno vijeće 

- predlaže Godišnji plan i program rada i Kurikulum vrtića 

- predlaže prijedlog financijskog plana, financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun 

- sudjeluje u radu Upravnog vijeća, bez prava odlučivanja 

- predstavlja i zastupa vrtić 

- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Dječjeg vrtića 

- zastupa Dječji vrtić u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim 

tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima 

- obustavlja izvršenje odluka Upravnog vijeća i Odgojiteljskog vijeća za koje zaključi da 

su suprotne zakonu, podzakonskom i općem aktu 

- izvješćuje Upravno vijeće i Osnivača o poslovanju Dječjeg vrtića 

- sklapa pravne poslove u ime i za račun Dječjeg vrtića 

- zaključuje o potrebi zasnivanja radnog odnosa 

- predlaže Upravnom vijeću zasnivanje radnog odnosa po natječaju i prestanak radnog 

odnosa radnika Dječjeg vrtića 

- predlaže Upravnom vijeću upućivanje odgojitelja i stručnog suradnika na liječnički 

pregled 

- izdaje radne naloge radnicima 
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- organizira rad i obavlja raspored zaposlenika 

- odlučuje o zapošljavanju radnika na određeno vrijeme do 60 dana 

- odobrava službena putovanja radnika i izočnost s radnog mjesta 

- izvršava odluke i zaključke Upravnog vijeća i Odgojiteljskog vijeća 

- određuje raspored upućivanja radnika na zdravstveni pregled 

- odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine Dječjeg 

vrtića te investicijama do 8.000,00 kuna, a iznad tog iznosa uz suglasnost Upravnog 

vijeća i suglasnost Osnivača 

- sudjeluje u poslovima provođenja upisa djece u Dječji vrtić 

- izvješćuje Upravno vijeće i Odgojiteljsko vijeće o nalozima i odlukama tijela upravnog 

i stručnog nadzora 

- saziva konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća 

- priprema sjednice Odgojiteljskog vijeća i predsjedava im 

- obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Vrtića te poslove 

za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisom ili općim aktom nisu ovlaštena 

druga tijela Vrtića. 

 

Članak 50. 

 

Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran Upravnom vijeću i Osnivaču. 

U sastavu svojih ovlasti, ravnatelj može drugoj osobi dati generalnu ili specijalnu punomoć za 

zastupanje Dječjeg vrtića u pravnom prometu. 

Sadržaj i trajanje punomoći iz stavka 2. ovoga članka ravnatelj određuje samostalno. 

O davanju generalne punomoći ravnatelj je dužan izvijestiti Upravno vijeće. 

 

Članak 51. 

 

Ravnatelj može osnovati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta općih i pojedinačnih 

akata ili obavljanje poslova važnih za djelatnost Dječjeg vrtića. 

 

Članak 52. 

 

Ravnatelja u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje 

član Odgojiteljskog vijeća kojeg, uz njegov pristanak, odredi Upravno vijeće. 

 

Članak 53. 

 

Ravnatelj može biti razriješen ako postoje razlozi za razrješenje određeni zakonom. 

Kada Upravno vijeće zaključi da postoji razlog za razrješenje ravnatelja, predložit će Osnivaču 

razrješenje. Uz prijedlog Upravno vijeće će dostaviti dokaze kojima se potvrđuje ispunjenost 

zakonskih uvjeta za razrješenje ravnatelja. 

Kada Osnivač razriješi ravnatelja, Upravno vijeće će u roku do 30 dana od dana imenovanja 

vršitelja dužnosti ravnatelja raspisati natječaj za ravnatelja. 

 

Članak 54. 

 

  Upravno vijeće predložit će imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja: 

- kada se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi 

- kada nitko od prijavljenih kandidata ne bude predložen ili imenovan 

- kada ravnatelj bude razriješen 



Stranica 69 – Broj 1  „Službeni glasnik Općine Pašman“  1. ožujka 2022. godine 

 

- kada Dječji vrtić nema ravnatelja 

Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti predložena osoba koja se prethodno suglasila s 

prijedlogom i koja ispunjava uvjete za ravnatelja. 

Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana. 

Vršitelj dužnosti ima sva prava i obveze ravnatelja. 

 

 

X.    STRUČNO TIJELO DJEČJEG VRTIĆA 

 

Članak 55. 

 

Stručno tijelo Dječjeg vrtića je Odgojiteljsko vijeće kojeg čine odgojitelji, stručni suradnici i 

viša medicinska sestra. 

 

Članak 56. 

 

  Odgojiteljsko vijeće: 

- predlaže Kurikulum vrtića 

- sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića 

- prati ostvarivanje plana i programa rada 

- skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda rada s djecom 

- daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenje u svezi s organizacijom rada i razvojem 

djelatnosti 

- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima 

- potiče i promiče stručni rad 

- predlaže nabavu potrebite opreme i pomagala 

- obavlja druge poslove određene ovim Statutom i drugim aktima Dječjeg vrtića 

 

Članak 57. 

 

Odgojiteljskom vijećem predsjedava ravnatelj ili druga osoba koju on ovlasti. 

Odgojiteljsko vijeće radi na sjednicama. 

Odluke se donose većinom glasova ukupnoga broja članova Odgojiteljskoga vijeća. 

Sjednice Odgojiteljskoga vijeća obvezne su za sve njezine članove. 

Sjednice Odgojiteljskoga vijeća održavaju se prema potrebi, a najmanje četiri puta u pedagoškoj 

godini. 

 

 

XI.    RODITELJI ODNOSNO SKRBNICI DJECE 

 

Članak 58. 

 

Radi što uspješnijeg ostvarivanja djelatnosti Dječji vrtić stalno surađuje s roditeljima odnosno 

skrbnicima djece. 

Suradnja s roditeljima ili skrbnicima ostvaruje se na individualnim razgovorima, roditeljskim 

sastancima i na drugi pogodan način. 

 

Roditelji su odgovorni za praćenje rada i napredovanje djece i o svim uočenim problemima 

dužni su pravodobno izvijestiti Dječji vrtić. 
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XII.    RADNICI 

 

Članak 59. 

 

Radnici Dječjeg vrtića su odgojitelji, stručni suradnici te drugi stručni (administrativno-

tehnički) i pomoćni radnici. 

 

Članak 60. 

 

Odgojitelji i stručni suradnici u Dječjem vrtiću mogu biti osobe koje imaju odgovarajući stupanj 

i vrstu stručne spreme i koji mogu izvoditi odgojno-obrazovni rad s djecom na hrvatskom jeziku 

i latiničnom pismu. 

Drugi radnici mogu biti osobe koje ispunjavaju potrebite uvjete za poslove koje obavljaju. 

 

Članak 61. 

 

Odgojitelji i stručni suradnici imaju pravo i dužnost neprestano se stručno i pedagoški 

usavršavati, pratiti znanstvena dostignuća i unapređivati pedagošku praksu. 

Usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza odgojitelja i stručnih 

suradnika. 

Odgojitelji i stručni suradnici dužni su prijaviti policiji ili ovlaštenom državnom odvjetniku za 

počinitelje nasilja u obitelji djeteta za koje su saznali u obavljanju svojih poslova. 

 

Članak 62. 

 

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Dječjeg vrtića obavlja se prema zakona, 

podzakonskim aktima i općim aktima Dječjeg vrtića, sklapanjem i prestankom ugovora o radu. 

 

 

XI.    IMOVINA DJEČJEG VRTIĆA I FINANCIJSKO POSLOVANJE 

 

Članak 63. 

 

Imovinu Dječjeg vrtića čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Dječjeg 

vrtića dužni su se skrbiti svi radnici Dječjeg vrtića. 

 

Članak 64. 

 

Za obavljanje djelatnosti Dječji vrtić osigurava sredstva od Osnivača, prodajom usluga na 

tržištu, donacijom te iz drugih izvora u skladu sa zakonom. 

Dječji vrtić naplaćuje usluge od roditelja odnosno skrbnika djece koji pohađaju Dječji vrtić 

sukladno mjerilima koje ustvrđuje Osnivač. 

Dio sredstava za programe javnih potreba u području predškolskoga odgoja osigurava se u 

državnom proračunu. 

Javnim potrebama u području predškolskog odgoja smatraju se programi odgoja i obrazovanja: 

- za djecu s teškoćama u razvoju, 

- za darovitu djecu, 

- za djecu predškolske dobi hrvatskih građana u inozemstvu, 

- za djecu predškolske dobi pripadnika etičkih i nacionalnih zajednica ili manjina, 

- program predškole. 
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Način raspolaganja sredstvima iz državnog proračuna i mjerila za sufinanciranje pojedinih 

navedenih programa odgoja i obrazovanja propisuje ministar ovlašten za obrazovanje.  

 

Članak 65. 

 

Dječji vrtić za svaku godinu donosi financijski plan, kojim se utvrđuju prihodi i rashodi za 

obavljanje djelatnosti, i financijska izvješća.  

Ako se ne donese financijski plan za sljedeću poslovnu godinu do 31. prosinca tekuće godine, 

donosi se privremeni financijski plan za razdoblje od tri mjeseca. 

 

Članak 66. 

 

Naredbodavatelj za izvršenje financijskog plana je ravnatelj Dječjeg vrtića. 

 

Članak 67. 

 

Ako Dječji vrtić na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i 

razvoj djelatnosti, u skladu s aktima Osnivača. 

 

Članak 68. 

 

Ako Dječji vrtić na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, gubitak 

će se namiriti u skladu s odlukom Osnivača. 

 

 

XIV.    JAVNOST RADA 

 

Članak 69. 

 

  Rad Dječjeg vrtića i njegovih tijela je javan. Javnost rada ostvaruje se osobito: 

- izvješćivanjem roditelja, građana i pravnih osoba o uvjetima i načinu davanja usluga 

- davanjem pravodobne obavijesti roditeljima, građanima i pravnim osobama, na njihov 

zahtjev, o uvjetima i načinu davanja usluga 

- obavijestima o sjednicama ili sastancima Upravnog ili Odgojiteljskog vijeća te 

mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad 

- obavijesti o broju osoba kojima se istovremeno osigurava neposredan uvid u rad tijela 

Dječjeg vrtića 

- pravodobnom davanju obavijesti i uvidom u odgovarajuću dokumentaciju sredstvima 

javnog informiranja 

- obavješćivanjem sredstava javnog informiranja o održavanju znanstvenih i stručnih 

skupova u Dječjem vrtiću i omogućavanja im nazočnosti na skupovima 

- objavljivanjem općih i pojedinačnih akata koji su u svezi s djelatnošću Dječjeg vrtića 

 

 

XV.    POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA 

 

Članak 70. 

  Poslovnom tajnom smatraju se: 

- podatci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima roditelja odnosno skrbnika te 

drugih građana i pravnih osoba upućenih Dječjim vrtiću 
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- podatci sadržani u prilozima uz molbe, zahtjeve i prijedloge iz točke 1. ovoga članka 

- podatci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika 

- podatci o poslovnim rezultatima Dječjeg vrtića 

- podatci o djeci upisanoj u Dječji vrtić koji su socijalno-moralne naravi 

- podatci i isprave koji su određeni kao poslovna tajna zakonom ili drugim propisima 

- podatci i isprave koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom. 

 

Članak 71. 

 

Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Dječjeg vrtića, 

bez obzira na koji su način saznali za te podatke i isprave. 

Čuvanje poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u vrtiću. 

Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u postupku pred sudom ili 

upravnim tijelom. 

Profesionalna tajnom smatra se sve što stručno osoblje, kao i drugi zaposlenici Dječjeg vrtića, 

doznaju o djeci, njihovim roditeljima i skrbnicima, a što bi djeci, njihovim roditeljima i 

skrbnicima javnim iznošenjem moglo naštetiti. 

 

 

XVI. NADZOR 

Članak 72. 

 

Nadzor nad radom Dječjega vrtića provode ovlaštena tijela državne uprave i ovlaštene javne 

ustanove u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona. 

Ravnatelj, Upravno vijeće i drugi zaposlenici Dječjega vrtića dužni su surađivati s ovlaštenim 

tijelima i osobama koje provode nadzor. 

 

 

XVII.     ZAŠTITA OKOLIŠA 

 

Članak 73. 

 

Radnici Dječjeg vrtića trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i 

radom stvorenih vrijednosti ljudskog okoliša te sprječavati i otklanjati štetne posljedice koje 

zagađivanjem zraka, tla i vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u 

opasnost život i zdravlje ljudi. 

Zaštita ljudskog okoliša razumijeva zajedničko djelovanje svih radnika Dječjeg vrtića. 

 

Članak 74. 

 

Odgojitelji koji sudjeluju u izvođenju odgojno-obrazovnih programa, dužni su posvetiti 

pozornost odgoju djece u svezi s čuvanjem i zaštitom ljudskog okoliša. 

Programi rada Dječjeg vrtića u zaštiti ljudskog okoliša sastavni su dio plana i programa rada 

Dječjeg vrtića. 

 

XVIII.    ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 

 

Članak 75. 

Osobni podatci fizičkih osoba mogu se u Dječjem vrtiću prikupljati u svrhu s kojom je 

ispitanik upoznat, koja je izrijekom propisana i u skladu sa zakonom, a mogu se dalje 
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obrađivati samo u svrhu za koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom 

prikupljanja. 

U Dječjem vrtiću se mogu obrađivati osobni podatci samo uz uvjete određene zakonom i 

drugim propisima. 

Osobni podatci moraju se obrađivati zakonito i pošteno. 

 

Članak 76. 

 

  Osobni podatci smiju se u Dječjem vrtiću prikupljati i dalje obrađivati: 

- u slučajevima određenim zakonom  

- uz privolu ispitanika u svrhu za koju je ispitanik dao privolu 

- u svrhu izvršavanja zakonskih obveza Dječjeg vrtića 

- u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka 

- u svrhu zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika ili druge osobe u slučaju kada 

ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati svoj pristanak 

- ako je obrada podataka nužna radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom 

interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti Dječjeg vrtića ili treće strane kojoj se podatci 

dostavljaju 

- ako je obrada podataka prijeko potrebna u svrhu zakonitog interesa Dječjeg vrtića ili 

treće strane kojoj se podatci otkrivaju, osim ako prevladavaju interesi zaštite temeljnih 

prava i sloboda ispitanika 

- kada je ispitanik sam objavio osobne podatke. 

Osobni podatci koji se odnose na djecu i druge malodobne osobe mogu se prikupljati i 

obrađivati u skladu sa zakonom uz posebne propisane mjere zaštite. 

Osobne podatke mogu u Dječjem vrtiću prikupljati i obrađivati samo za to ovlaštene osobe. 

Ravnatelj može ugovorom pojedine poslove u svezi s obradom osobnih podataka povjeriti 

drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi. 

 

Članak 77. 

 

U Dječjem vrtiću je zabranjeno prikupljati i dalje obrađivati osobne podatke koji se odnose na 

rasno ili etičko podrijetlo, politička stajališta, vjerska i druga uvjerenja, sindikalno članstvo, 

zdravlje i spolni život  i osobne podatke o kaznenom i prekršajnom postupku. 

Iznimno podatci iz stavka 1. ovoga članka mogu se prikupljati i dalje  obrađivati: 

- uz privolu ispitanika 

- kada je prikupljanje i obrada podataka potrebna radi izvršavanja prava i obveza koje 

Dječji vrtić ima prema posebnim propisima 

- kada je obrada prijeko potrebna radi zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika i 

druge osobe kada ispitanik zbog fizičkih ili pravnih razloga nije u mogućnosti dati svoju 

privolu 

- kada se obrada provodi u okviru djelatnosti Dječjeg vrtića pod uvjetom da se obrada 

odnosi izrijekom na djecu i radnike Dječjeg vrtića i da podatci ne budu otkriveni trećoj 

strani bez pristanka ispitanika 

- kada je obrada podataka potrebna radi uspostave ostvarenja ili zaštite potraživanja 

propisanih zakonom 

- kada je ispitanik objavio osobne podatke 

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka obrada podataka mora biti posebno označena i 

zaštićena. 

Članak 78. 
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U Dječjem vrtiću se uspostavlja i vodi evidencija zbirke osobnih podataka koja sadrži: 

- naziv zbirke 

- naziv i sjedište Dječjeg vrtića 

- svrhu obrade 

- pravni temelj uspostave zbirke podataka 

- kategoriju osoba na koje se podatci odnose 

- vrste podataka sadržanih u zbirci podataka 

- način prikupljanja i čuvanja podataka 

- vremensko razdoblje čuvanja i upotrebe podataka 

- osobno ime odnosno naziv primatelja zbirke, njegovu adresu odnosno sjedište  

- naznaku unošenja ili iznošenja podataka iz Republike Hrvatske s naznakom države 

odnosno inozemnog primatelja podataka te propisane svrhe i pisanim pristankom osobe 

na koju se podatci odnose 

- naznaku poduzetih mjera zaštite osobnih podataka. 

-  

Članak 79. 

 

Ravnatelj je ovlašten pisano imenovati radnika za zaštitu osobnih podataka. 

Radnik iz stavka 1. ovoga članka: 

- skrbi o zakonitosti obrade podataka 

- upozorava tijela i radnike Dječjeg vrtića na primjenu propisa o zaštiti osobnih podataka 

u slučajevima planiranja i radnji koje mogu utjecati na privatnost i zaštitu osobnih 

podataka 

- upoznaje sve koji obrađuju osobne podatke s njihovim zakonskim obvezama kod zaštite 

osobnih podataka 

- skrbi o evidenciji zbirke osobnih podataka i obvezama Dječjeg vrtića prema Agenciji 

za zaštitu osobnih podataka 

- izrađuje metodološke preporuke za zaštitu osobnih podataka 

- daje savjete u svezi s uspostavom novih zbirki osobnih podataka 

- daje mišljenje smatra li se pojedini skup osobnih podataka zbirkom osobnih podataka 

- prati primjenu organizacijskih i tehničkih mjera za zaštitu osobnih podataka te predlaže 

poboljšanje tih mjera 

- daje prijedloge i preporuke za unapređenje zaštite osobnih podataka 

Ravnatelj ne može imenovati radnika za zaštitu osobnih podataka protiv kojega se vodi 

postupak zbog povrjede radne obveze, kojemu je izrečeno upozorenje zbog povrjede radne 

obveze ili kojemu je izrečena mjera zbog povrjede etičkog kodeksa i drugih pravila 

ponašanja donesenih u Dječjem vrtiću. 

O imenovanom radniku iz stavka 1. ovoga članka ravnatelj treba izvijestiti Agenciju za 

zaštitu osobnih podataka u roku do mjesec dana od dana imenovanja. 

 

Članak 80. 

 

Dječji vrtić će dati osobne podatke na korištenje drugim primateljima samo na temelju 

njihovog pisanog zahtjeva kada je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom 

utvrđene djelatnosti primatelja. 

Pisani zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati svrhu i pravni temelj za korištenje 

osobnih podataka te vrstu osobnih podataka koji se traže. 

O zahtjevu za korištenjem osobnih podataka prema stavku 1. ovoga članka odlučuje radnik 

iz članka 78. ovoga Statuta. 
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XIX.    OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA 

 

Članak 81. 

 

Dječji vrtić će omogućiti pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje 

nadzire: 

1. pravodobnim objavljivanjem na svojim mrežnim stranicama na primjeren i dostupan 

način općih akata i odluka te informacija o svom radu i poslovanju 

2. davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina: 

- neposrednim davanjem informacije 

- davanje informacije pisanim putem 

- uvidom u pismena i preslikom pismena koje sadrži traženu informaciju 

- dostavom preslike pismena koje sadrži traženu informaciju 

- na drugi način prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji. 

 

Članak 82. 

 

Dječji vrtić će omogućiti pristup informaciji korisniku na temelju njegova pisanog ili usmenog 

zahtjeva. 

Kada je zahtjev iz stavka 1. podnesen usmeno, o tome će se načiniti zapisnik, a kada je podnesen 

telefonski ili preko drugog komunikacijskog uređaja, načinit će službena bilješka. 

 

Članak 83. 

 

Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva korisniku će se omogućiti pristup informaciji 

najkasnije u roku do 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. 

Vrtić će odbiti zahtjev korisnika 

- u slučajevima propisanim zakonom 

- ako Dječji vrtić ne posjeduje, ne raspolaže, ne nadzire ili nema saznanja o traženoj 

informaciji 

- ako nema mogućnosti za dopunu ili ispravak dane informacije 

- ako se traži informacija koja nema obilježje informacije propisane Zakonom o pravu 

na pristup informacijama. 

O odbijanju zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka odlučuje se rješenjem. 

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka korisnik može izjaviti žalbu u roku do 15 dana  od 

dana dostave rješenja. 

 

Članak 84. 

 

Ravnatelj je ovlašten odrediti radnika Dječjeg vrtića kao posebnu službenu osobu mjerodavnu 

za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama. 

Radnik iz stavka 1. ovoga članka: 

- rješava pojedinačne zahtjeve za ostvarivanje prava na pristup informacijama 

- unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija 

sadržanih u službenim ispravama koje se odnose na rad i djelatnost Dječjeg vrtića 

- osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u svezi s ostvarivanjem prava 

na pristup informacijama. 

 

Članak 85. 
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Kod davanja informacija Dječji vrtić korisnicima ne naplaćuje upravne pristojbe već samo 

nadoknadu stvarnih troškova. 

Visinu troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Upravno vijeće kod donošenja financijskog 

plana. 

 

 

XX.    OPĆI AKTI DJEČJEG VRTIĆA 

 

Članak 86. 

 

Opće akte Upravno vijeće donosi: 

- u svezi s izvršenjem zakona, podzakonskih akata i drugih propisa 

- u svezi s izvršenjem odredaba ovoga Statuta 

- u svezi s uređivanjem odnosa u Dječjem vrtiću. 

 

Članak 87. 

 

Dječji vrtić ima ove opće akte: 

- Statut 

- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

- Pravilnik o radu  

- Pravilnik o zaštiti od požara 

-    Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva 

-    Pravilnik o kućnom redu 

            -    Poslovnik o radu Upravnog vijeća 

            -    Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća 

            -   druge opće akte koje donosi Upravno vijeće sukladno zakonu, propisu donesenom na 

temelju zakona i sukladno ovom Statutu. 

 

Članak 88. 

 

Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član  Upravnog 

vijeća. 

 

Članak 89. 

 

Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Dječji vrtića. 

Opći akti stupaju na snagu najranije dan nakon dana objave na oglasnoj ploči Dječji vrtića, 

odnosno objavom na neki drugi način određen zakonom, aktom o osnivanju ili statutom 

ustanove. 

 

Članak 90. 

 

Autentično tumačenje općih akata daje Upravno vijeće. 

 

Članak 91. 

 

Opći akti ne mogu se iznositi izvan prostora Dječjeg vrtića. 
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Članak 92. 

 

Pojedinačne akte kojima se uređuju pojedina prava i interesi djece, roditelja, radnika i građana, 

donose Upravno vijeće, ravnatelj i drugi ovlašteni radnici. 

Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako je provođenje           

tih akata uvjetovano konačnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog 

roka. 

 

 

XX. SURADNJA SA SINDIKATOM 

 

Članak 93. 

 

Sindikalno organiziranje u Dječjem vrtiću je slobodno. 

Dječji vrtić je dužan osigurati uvjete za rad sindikalnog povjerenika te za ostvarivanje njegovih 

prava u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom. 

Ravnatelj i Upravno vijeće dužni su osigurati potrebnu pomoć za rad sindikalne podružnice i 

pravodobno joj davati potrebne podatke i obavijesti u skladu sa zakonom i kolektivnim 

ugovorom. 

 

Članak 94. 

 

Sindikalna podružnica može podnositi ravnatelju ili Upravnom vijeće prijedloge, mišljenja i 

primjedbe glede ostvarivanja prava i zaštite tih prava. 

Ravnatelj i Upravno vijeće dužni su se očitovati o navedenim podnescima i izvijestiti sindikalnu 

podružnicu o svom stajalištu, te poduzimati druge radnje sukladno zakonu i kolektivnom 

ugovoru. 

 

Članak 95. 

 

Upravno vijeće, kad rješava i odlučuje o ostvarivanju prava zaposlenika i njihovim zahtjevima, 

poziva na sjednicu ovlaštenoga predstavnika sindikata, koji im pravo iznositi stajališta te 

predlagati odluke i zaključke radi zaštite člana sindikata. 

 

 

XXI. OBRANA 

Članak 96. 

 

U skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona, Dječji vrtić je dužan osigurati 

uvjete za rad u ratnim uvjetima, u uvjetima neposredne ugroze neovisnosti i jedinstvenosti 

Republike Hrvatske te u drugim izvanrednim okolnostima. 

 

 

 

 

 

XIX.    PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 97. 
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Ovaj Statut donosi Upravno vijeće uz suglasnost Osnivača, a stupa na snagu dan nakon objave 

na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bodulić. 

 

Članak 98. 

 

Dječji vrtić je dužan donijeti opće akte u roku od 90 dana od dana donošenja ovoga Statuta. 

 

Članak 99. 

 

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Dječjeg vrtića „Otok Pašman“ KLASA: 

601-01/15-01/178 URBROJ: 2198-17-15-1 od 2. rujna 2015. godine. 

 

  

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Andro Magić 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PAŠMAN 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 024-01/22-02/01 

URBROJ: 2198-17-01/1-22-11 

Pašman, 1. ožujka 2022. 

 

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

članka 31. Statuta Općine Pašman („Službeni glasnik Općine Pašman 1/21), Općinsko vijeće 

Općine Pašman na svojoj 6. sjednici održanoj dana 1. ožujka 2022. godine donosi 

  

III. Izmjene i dopune  Odluke 

o imenima ulica i trgova na području Općine Pašman 

  

Članak 1. 

 Ovom Odlukom, a nakon pribavljenih mišljenja mjesnih zajednica, mijenjaju se imena ulica 

u naselju Pašman. 

Utvrđuje se novi popis imena ulica i trgova za naselje Pašman (Mali Pašman) na području 

Općine 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. 

Ostale odredbe Odluke o imenima ulica i trgova na području Općine Pašman ( Službeni 

glasnik Općine Pašman broj: 3/17,4/18 i 6/18) ostaju nepromijenjene. 

  

Članak 6. 

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

Općine Pašman“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAŠMAN 

 

 Predsjednik 

   Općinskog vijeća 

  Šime Jureško
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R E P U B L I K A  H R V A T S K A 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

 

OPĆINA PAŠMAN 

OIB: 91458878864 

Načelnik 
 

KLASA: 022-01/21-10/79 

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

Pašman, 30. studenog 2021. 

 

 

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 46. Statuta Općine Pašman („Službeni glasnik Općine Pašman“ broj 1/21) i članka 5. stavka 1. Uredbe o postupku 

davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj: 36/04, 63/08 i 63/14), načelnik Općine Pašman dana 30. studenog 2021. godine, 

donio je  

 

 

 

PLAN 

upravljanja pomorskim dobrom 

na području  Općine Pašman za 2022. godinu 

 

 

 

TEMELJNE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovim planom utvrđuje se sadržaj (plan) redovnog upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Pašman za 2022. godinu, sredstva za redovno upravljanje 

pomorskim dobrom, popis djelatnosti na pomorskom dobru koje se mogu obavljati na području Općine Pašman i mikrolokacije za obavljanje istih djelatnosti. 

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela (geodetska podloga s označenom  mikro lokacijom te opisom djelatnosti). 
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Članak 2. 

Redovno upravljanje pomorskim dobrom obuhvaća: 

            -     čišćenje plaža i kupališta 

- čišćenje dijelova pod raslinjem 

- izrada katastarskih elaborata za pomorsko dobro 

- određivanje granica pomorskog dobra  

- čišćenje podmorja 

- održavanje objekata ( javni wc-i i tuševi i dr.) 

- dječja igrališta 

- nadohrana dijelova plaže 

- sanacija manjih oštećenja  

Uređenje plaže: 

- u naselju Ždrelac 

- u naselju Banj 

- u naselju Dobropoljana,  

- u naselju Neviđane 

- u naselju Mrljane 

- u naselju Pašman (Barotul, Pašman i Mali Pašman) 

- u naselju Kraj 

Briga o zaštiti pomorskog dobra i održavanje pomorskog dobra provodi se sanacijom nastalih manjih oštećenja na pomorskom dobru (saniranje manjih pukotina 

na plažama na prostorima namijenjenim sunčanju, popravljanje ograda na ulaz u more i sl.), dohranjivanje plaža sa dovozom šljunka, šljunčane mase i drugog 

materijala na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, čišćenjem i odvozom smeća, čišćenjem morskog dna od smeća 

(trava, plastika, gume i sl.), postavljanjem posuda za odlaganje smeća na plažama, postavljanjem tuševa na plažama i sl. Na dijelovima pomorskog dobra za 

koja je dodijeljeno koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali, o zaštiti i održavanju pomorskog dobra brine se korisnik 

koncesijskog odobrenja.  

 

 

 

Članak 3. 

Redovno upravljanje pomorskim dobrom financira se iz: 

- sredstava od naknada za koncesiju i naknada za koncesijsko odobrenje, 

- sredstva koja se osiguravaju u proračunu Općine Pašman namijenjena za pomorsko dobro u 2022. godini 
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POPIS DJELATNOSTI 

 

Članak 4. 

Na pomorskom dobru na području Općine Pašman mogu se obavljati sljedeće djelatnosti iz jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru:  

- iznajmljivanje sredstava, 

- ugostiteljstvo i trgovina, 

- komercijalno - rekreacijski sadržaji        

 

 

MIKROLOKACIJE                                               

Članak 5. 

 

Popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti (članak 2. stavak 4. prilog 1 B  uvodno citirane Uredbe) na pomorskom dobru koje se mogu obavljati na 

području Općine Pašman te mikrolokacije za obavljanje istih djelatnosti su 

 

 

DJELATNOSTI IZ PRILOGA 1B UREDBE („Narodne novine“ broj: 36/2004., 63/2008., 133/2013. i 63/2014.) 

PODRUČJE DJELATNOST SREDSTVO MIKROLOKACIJA BROJ 

LOKACIJA 

Morska 

obala, 

unutrašnje 

morske 

vode i 

teritorijalno 

more 

 

 

Iznajmljivanje 

sredstava 

 

 

Brodica na 

motorni 

pogon* 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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Republike 

Hrvatske 

 

  

Jedrilica, 

brodica na 

vesla* 

  

 

           0 

Skuter** Dobropoljana – izvan lučkog područja - s južne strane luke  

Ždrelac- plaža Matlovac – k.č. 5232 k.o. Ždrelac  

 

 

2 

Daska za 

jedrenje, 

sandolina, 

pedalina i sl. 

Ždrelac – plaža Matlovac – k.č. 5232 k.o. Ždrelac 

Dobropoljana – plaža - s južne strane luke 

 

2 

Pribor i 

oprema za 

ronjenje, 

kupanje i sl. 

  

0 

Ugostiteljstvo i 

trgovina 

Kiosk, 

prikolice, 

montažni 

objekti do 12 

m² 

Ždrelac – plaža Matlovac – k.č. 5232 k.o. Ždrelac 

Banj – plaža – k.č. 507 k.o. Banj 

Dobropoljana – plaža - s južne strane luke  

Neviđane – plaža – kod  k.č. 376 k.o. Neviđane 

Mrljane – plaža – kod k.č. 2126/1 k.o. Mrljane (dvi lokacije) 

Pašman – plaža u uvali Lučina – kod k.č. 4930 k.o. Pašman 

Kraj – plaža Tratica kod k.č. 2267/1 k.o. Pašman 

        -  plaža Dužica kod k.č. 4860 k.o. Pašman 

Južni Pašman –  

                 - Pašman -uvala Mala tala- kod k.č.2723/32 i kod k.č. 4849/2 k.o. Pašman 

                                 -uvala Soline – kod k.č 2923/1 

 

12 

Pripadajuća 

terasa 

Ždrelac – plaža Matlovac – k.č. 5232 k.o. Ždrelac 

Banj – plaža – k.č. 507 k.o. Banj 

Dobropoljana – plaža - s južne strane luke (dvi lokacije) 

Neviđane – plaža – kod  k.č. 376 k.o. Neviđane 

 

14 
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Mrljane – plaža – kod k.č. 2126/1 k.o. Mrljane (dvi lokacije) 

Pašman – plaža u uvali Lučina – kod k.č. 4930 k.o. Pašman 

Kraj – plaža Tratica kod k.č. 2267/1 k.o. Pašman 

        -  plaža Dužica kod k.č. 4860 k.o. Pašman 

Južni Pašman –  

                 - Pašman -uvala Mala tala- kod k.č.2723/32 i kod k.č. 4849/2 k.o. Pašman 

                                 -uvala Soline – kod k.č 2923/1 (dvi lokacije)                     

Komercijalno-

rekreacijski 

sadržaji 

 

 

 

Suncobrani i 

ležaljke 

Južni Pašman -uvala Soline - kod k.č.2923/1 k.o. Pašman 

                        

 

1 

Snimanje 

komercijalnog 

programa i 

reklamiranje 

  

0 

Slikanje, 

fotografiranje 

 
 

0 

  

Aquapark** Dobropoljana - izvan lučkog područja - s južne strane luke 

Ždrelac - plaža Matlovac – k.č. 5232 k.o. Ždrelac 

Pašman - plaža Jasenice –kod k.č. 20 k.o. Pašman 

             - plaža u uvali Lučina – kod k.č. 4930 k.o. Pašman 

 

4 

 

 
* prilikom utvrđivanja duljine plovila u obračun se uzima duljina preko svega 

** potrebna suglasnost nadležne Lučke kapetanije 

 

 

Članak 6. 

Kontrolu poštivanja utvrđenih obveza danih koncesijskim odobrenjem obavljati će komunalni redar Općine Pašman, te o tome izvještavati Vijeće za davanje 

koncesijskog odobrenja i mjerodavnu inspekcijsku službu. 
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ZAHTJEV ZA KONCESIJSKO ODOBRENJE 

 

Članak 7. 

 

Zahtjev se prilaže na obrascu UT-XII-71, propisanom Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ br. 

36/04, 63/08, 113/13 i 63/14). 

Zahtjevu se prilaže: 

1. Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru ili dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu 

podnositelja zahtjeva  

2. Dokaz o sposobnosti brodice za plovidbu (u slučajevima kad se odobrenje traži za obavljanje djelatnosti sa brodicom)  

3. Osnovne podatke o ponuditelju, adresu i broj telefona 

4. Fotografiju u boji objekta odnosno sredstva  

5. Potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Pašman (Potvrda službe za proračun i financije Općine Pašman) 

6. Bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na puni iznos naknade za koncesijsko odobrenje (predaje se kod izdavanja odobrenja).  

 

 

 

DODJELA KONCESIJSKOG ODOBRENJA 

 

Članak 8. 

Koncesijska odobrenja određuju se sukladno odredbama Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ br. 

36/04, 63/08, 113/13 i 64/14).  

 

 

Članak 9. 

Koncesijska odobrenja određuju se na rok od jedne do pet godina. Koncesijska odobrenja sa mikrolokacijom na prostoru koji je dan u koncesiju prestaju 

istekom kalendarske godine u kojoj je izdano koncesijsko odobrenje. 

 

Članak 10. 

Neće biti izdano koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru:  

1. bez suglasnosti nadležne Lučke kapetanije za djelatnosti koje to zahtijevaju  

2. ukoliko postoje nepodmirena dugovanja tražitelja koncesijskog odobrenja prema Općini Pašman 
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Članak 11. 

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Pašman za 2022. godinu objavit će se u službenom glasniku Općine Pašman, a stupa na 

snagu 1. siječnja 2022. godine. 

 

 

 

 

 

                             Načelnik 

                                Općine Pašman 

                                                                                                       Krešimir Ćosić, mag.oec 
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Dostaviti: 

1. Zadarska županija, Upravni odjel 

za pomorsko dobro, more i promet, Zadar 

2. Arhiva - ovdje     

 


