
 

 

                                                           Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

s 7. elektronske sjednice Općinskog vijeća Općine Pašman održane 15. ožujka 2022. godine u 

razdoblju od 10:00 do 12:00 sati. 

 

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

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

 

OPRAVDANO ODSUTNI:  

 

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

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

Domagoj Pedišić 

 

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

 

Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća usvaja se jednoglasno.   

 

 

                                                D N E V N I    R E D  : 

 

1. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja „Opremanje kulturnog 

centra Mlin Magazin u Neviđanima“  

 

Dnevni red usvojen je jednoglasno. 

         

                                                      

Ad1).  Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja „Opremanje kulturnog 

centra Mlin Magazin u Neviđanima“ 

Vijećnik Neven Gauta postavlja pitanja.  

Zašto je sjednica zakazana na ovaj način i o kakvoj se hitnosti radi s obzirom da rok za 

prijavu 11. travnja 2022. godine. 

Zašto se prijavljuje samo projekt „Opremanje kulturnog centra Mlin Magazin u Neviđanima“, 

kad bi se na natječaj mogle poslati dvije prijave za različitu vrstu prihvatljivih projekta iz 

poglavlja 3.1. Natječaja. 

Nastavlja u točki 3.1. Natječaja opisani su prihvatljivi projekti za koje se mogu podnijeti 

projekti, zašto Općina Pašman ne iskoristi glavni projekt koji joj je dostavljen za izgradnju 

„Ispračajnice“ na mjesnom groblju Ždrelac kao pomoćnu građevinu u funkciji groblja i prijavi 

na natječaj.  

Koliko Općina Pašman ima gotovih projekta ili projekta u izradi vezano za povlačenje 

sredstava iz EU fondova.  

Napominje kako dana 14. ožujka 2022. godine nisu dobili na uvid opis projekta, te kolika je 

vrijednost projekta. 

 

Viši stručni suradnik Domagoj Pedišić, odgovara kako slijedi: 

 

1. Kada je poslan poziv za sjednicu vijeća rok za prijavu projekata je bio do 21. ožujka te je 

zbog promptnosti odlučeno da se ide s elektronskom sjednicom. Odluka kojom se produžuje 

rok prijave na natječaj je objavljena nakon slanja poziva. 



 

 

2. i 3. Ukupna vrijednost alokacije samog natječaja je izrazito mala kada se pogleda 

geografsko područje i broj mogućih prijavitelja. Kao i na prošlom LAG natječaju prema 

dogovoru svaka jedinica lokalne samouprave je prijavila samo jedan projekt sa svog područja, 

kako bi se omogućilo svim članovima iskorištavanje sredstava temeljem LAG NATJEČAJA. 

4. S obzirom da je Općina već korisnica sredstava temeljem LAG natječaja za supinu groblja i 

prateće infrastrukture, za projekt izgradnje mrtvačnice u naselju Kraj, nije se moglo aplicirati 

na istu skupinu. Prema tomu prijava izgradnje ispračajnice u naselju Ždrelac nije prihvatljiva 

temeljem ovog javnog natječaja. 

5. Općina Pašman koristi svaku mogućnost te se prijavila za svaki dostupni EU natječaj, za 

one projekte koji su zadovoljili uvjete prihvatljivosti. Općina ima velik broj spremih projekata 

poput: Izgradnje šumske prometnice Mrljane-Kobiljak, Rekonstrukcija i opremanje Dječjeg 

vrtića u Dobropoljani, Izgradnja i vatrogasnog doma u Pašmanu, Sanacija pomorskog 

dobra…. 

6. Opis projekta nije bilo moguće ranije dobiti jer se čekala izrada troškovnika namještaja, 

dok je troškovnik multimedijalnog opremanja bio ranije spreman. 

7. Ukupna vrijednost projekta je navedena u Opisu projekta. 

 

 

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja „Opremanje 

kulturnog centra Mlin Magazin u Neviđanima“ se usvaja JEDNOGLASNO. 

 

 

 

 

            Završeno u 12,00 sati. 

                                                   

    

             ZAPISNIČAR:                                                                          PREDSJEDNIK  

                                                                                                          OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                        

        ___________________________                               _____________________________ 

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


