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 2 

PREGLED STANJA 

 

 

Općina Pašman izradila je Provedbeni program u kojem je iskazana politika Općine u smjeru 

jačanja gospodarskog razvoja kroz kreiranje specifičnih ciljeva, prioriteta i mjera za mandatno 

razdoblje od četiri godine.  

U Provedbenom programu Općina Pašman detaljno je opisala razvojne mjere definirane 

nadređenim aktima strateškog planiranja s ciljem ostvarenja dugoročnog održivog razvoja 

Općine. Navedene mjere najvećim su dijelom usmjerene na realizaciju ciljeva koji se odnose 

na efikasnu, pravodobnu, transparentnu i rezistentnu Općinu te održivi gospodarski razvoj i 

poslovno okruženje. 

Općina se u Provedbenom programu obvezala kontinuirano raditi na efikasnom, 

suvremenom, fleksibilnom i inovativnom pristupu upravljanja općinskom upravom, pri čemu 

će se dosljedno voditi kriterijima transparentnosti i fiskalne discipline. 

Općina Pašman je tijekom izvještajnog razdoblja od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine 

imala zadaću kontinuirano unaprjeđivati kvalitetu života svih svojih stanovnika, te se angažirati 

i djelovati s ciljem ostvarenja značajnog napretka u svim područjima razvoja. Stoga je navedena 

osnova svakog projekta i ulaganja koji se planiraju realizirati u mandatnom razdoblju. 

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina je ulagala u razne projekte kako bi svojim 

stanovnicima osigurala i stvorila sredinu privlačnu za življenje. Većina planiranih projekata za 

ovo razdoblje je već započeta. Projekti poput održavanja i gradnje  komunalne infrastrukture, 

održavanje javne rasvjete i javnih površina provode se kontinuirano tijekom cijele godine i 

tijekom cijelog provedbenog razdoblja. 

Do 30.06.2022. godine pokrenuta je sanacija pomorskog dobra u Dobropoljani  s ciljem 

očuvanja pomorskog dobra kao zaštićenog područja. Sredstva su osigurana putem natječaja 

Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te vlastitih sredstava. 

Također u suradnji sa nadležnim ministarstvima Općina Pašman osigurala je dio 

sredstava za uređenje parkirne zone na području Općine Pašman a koja realizacija se očekujem 

u drugom izvještajnom razdoblju 2022. godine. 

Tijekom izvještajnog razdoblja osigurana su sredstva za adaptaciju zgrade stare škole u 

Ždrelcu koja postaje interpelacijski centar ribarstva, isplaćene su potpore socijalno ugroženim 

stanovnicima Općine i potpore majkama za nabavu opreme za novorođenče. 

Ulažemo i dalje u projekte i želimo sve realizirati u mandatnom razdoblju za koji su 

predviđeni.  
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IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA  

Općina Pašman je prepoznala potrebu za srednjoročnim razvojnim potrebama i ključnim 

razvojnim projektima te je u Provedbenom programu za razdoblje od 2021. do 2025. godine, 

svoje djelovanje usmjerila je na provedbu tri razvojna prioriteta: 

1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, 

2. Razvoj ljudskih potencijala, 

3. Unapređenje kvalitete života. 

Unutar Općine prisutna su brojna područja na kojima je potrebno dodatno djelovati u 

svrhu što efikasnijeg utjecaja na stimulirajuće aspekte interne i eksterne okoline te više 

kapitalnih projekata usmjeriti u razvoj kritičnih područja.  

U tom pogledu Općina je utvrdila osnovne probleme i mogućnosti u suvremenom razvoju 

Općine, njihove uzroke i posljedice. Prepoznala je aktualne razvojne trendove, vlastite 

prednosti i slabosti neophodne za pretvaranje izazova i novih mogućnosti u razvojne prilike no 

i za jačanje otpornosti lokalnog društva i njegove veće spremnosti za suočavanje s 

nepredvidivim okolnostima. 

Značajan element društveno-gospodarskog razvoja Republike Hrvatske stoga i Općine 

Pašman je pristup fondovima EU koji omogućuju financijska sredstva potrebna za realizaciju 

provedbenih mjera te predstavljaju ključni razvojni potencijal za sve sektore i regije unutar 

Republike Hrvatske. 

 

Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima 

 

Provedbenim programom je utvrđen financijski okvir kojim se omogućuje uvid u 

financijsku vrijednost i izvore financiranja mjera, aktivnosti i projekata za realizaciju 

Provedbenog programa sa detaljnom razradom financiranja i procijenjenim troškovima u 

mandatnom razdoblju. Prema dostupnim podacima, u izvještajnom razdoblju je za provedbu 

trinaest mjera (u tablici niže) iz proračuna iskorišteno ukupno 3.387.326,76 kn. 

Tablica 1. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava 

R.br. Naziv mjere 

Procijenjeni 

trošak 

provedbene 

mjere u 

mandatu 

Planirani 

iznos za 

2022. 

godinu 

Iznos do 

sada 

utrošenih 

sredstava u 

razdoblju 

od 01.01.-

30.06.2022. 
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1. Lokalna uprava i administracija 19.139.680,50 7.486.017,00 1.566.598,08 

2. Komunalno gospodarstvo 21.436.000,00 9.562.000,00 3.720.949,34 

3. Kultura, tjelesna kultura i sport 1.589.000,00 778.000,00 132.466,00 

4. Socijalna skrb i zdravstvo 3.279.826,58 1.093.304,00 344.429,05 

5. Briga o djeci 4.665.500,00 190.000,00 59.250,00 

6. Odgoj i obrazovanje 606.000,00 202.000,00 88.800,00 

7. Promet i održavanje javnih 

prometnica 

10.027.764,00 4.087.764,00 86.421,30 

8. Uređenje naselja i stanovanja 9.892.323,85 910.000,00 0,00  

9. Gospodarski razvoj 4.271.500,00 1.857.500,00 56.665,00 

10. Razvoj civilnog društva 525.000,00 168.000,00 30.000,00 

11. Zaštita i unapređenje prirodnog 

okoliša 

60.000,00 20.000,00 0,00 

12. Protupožarna i civilna zaštita 852.000,00 284.000 177.448,00 

13. Prostorno i urbanističko planiranje 4.565.000,00 655.000,00 0,00 

 

Analiza statusa provedbene mjere 

Općina Pašman je u Provedbenom programu utvrdila ukupno trinaest mjera. Tijekom 

izvještajnog razdoblja sve mjere su započete i još uvijek se provode.  

Tablica 2. Prikaz statusa provedbene mjere 

R.br. Naziv mjere Status provedbe 

1. Lokalna uprava i administracija U tijeku 

2. Komunalno gospodarstvo U tijeku 

3. Kultura, tjelesna kultura i sport U tijeku 

4. Socijalna skrb i zdravstvo U tijeku 

5. Briga o djeci U tijeku 

6. Odgoj i obrazovanje U tijeku 

7. Promet i održavanje javnih prometnica U tijeku 

8. Uređenje naselja i stanovanja U tijeku 

9. Gospodarski razvoj U tijeku 

10. Razvoj civilnog društva U tijeku 

11. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša U tijeku 

12. Protupožarna i civilna zaštita U tijeku 

13. Prostorno i urbanističko planiranje U tijeku 

 

Opis statusa provedbene mjere 

U svrhu mjera opisanih u Provedbenom programu nastoje se realizirati opći ciljevi 

razvoja Općine Pašman, definirani nadređenim aktima strateškog planiranja. Stoga je 

neophodno omogućiti preduvjete za realizaciju uravnoteženog općinskog razvoja temeljenog 

na principima održivosti u funkciji unapređenja kvalitete života stanovnika te regulacije 

depopulacijskih trendova.  

Mjere se razrađuju po provedbenim aktivnostima (u projektima ili drugim provedbenim 

mehanizmima). Mjere predstavljaju ključnu poveznicu s proračunom budući da se aktivnosti i 
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projekti financiraju u okviru proračunskih programa. Aktivnosti i projekti utvrđeni u proračunu 

moraju se preuzeti i u sustav strateškoga planiranja. 

 

Tablica 3. Opis statusa provedbe mjera 

1. Lokalna uprava i administracija 

Nositelj provedbe mjere: Općina Pašman 

Procijenjeni trošak provedbe mjere 

u mandatu: 

19.139.680,50 kn 

Planirani iznos za 2022. godinu 7.486.017,00 kn 

Iznos do sada utrošenih sredstava u 

razdoblju od 01.01.-30.06.2022. 
1.566.598,08 kn 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 

Osiguranje ljudskih, prostornih i financijskih uvjeta za 

redovnu djelatnost svih tijela općine u svrhu općeg 

dobra svih građana. 

Opis statusa provedbe: 
Mjera je u tijeku i provodi se prema planiranoj 

dinamici. 

2. Komunalno gospodarstvo 

Nositelj provedbe mjere: Općina Pašman 

Procijenjeni trošak provedbe mjere 

u mandatu: 

21.436.000,00 kn 

Planirani iznos za 2022. godinu 9.562.000,00 kn 

Iznos do sada utrošenih sredstava u 

razdoblju od 01.01.-30.06.2022. 
3.720.949,34 kn 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 

Unaprjeđenje kvalitete života stanovnika općine i 

podizanje komunalnog standarda općine kroz 

održavanje i izgradnju potrebne infrastrukture za život 

i stanovanje. Svrha je održavanje i unaprjeđenje svih 

infrastrukturnih jedinica: javne površine, opremu i 

objekte namijenjene svim stanovnicima kako bi bile 

dostupnije građanima i prikladnije za korištenje 

Opis statusa provedbe: 
Mjera je u tijeku i provodi se prema planiranoj 

dinamici. 

3. Kultura, tjelesna kultura i sport 

Nositelj provedbe mjere: Općina Pašman 

Procijenjeni trošak provedbe mjere 

u mandatu: 
1.589.000,00 kn 

Planirani iznos za 2022. godinu 778.000,00 kn 

Iznos do sada utrošenih sredstava u 

razdoblju od 01.01.-30.06.2022. 

132.466,00 kn 

Status provedbe mjere: U tijeku 
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Svrha provedbe mjere: 

Poticanje i unaprjeđenje kulturnih i sportskih sadržaja 

koji doprinose kvaliteti života stanovnika te doprinose 

raznovrsnoj turističkoj ponudi. Navedeno dugoročno 

potiče razvoj turizma obogaćivanjem kulturne 

turističke ponude i doprinosi gospodarskom razvoju 

općine. Programom javnih potreba u kulturi 

obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja 

kulturnih djelatnosti koje pridonose razvitku i 

unapređenju kulturnog života općine. 

Opis statusa provedbe: 
Mjera se provodi kontinuirano prema planiranoj 

dinamici. 

4. Socijalna skrb i zdravstvo 

Nositelj provedbe mjere: Općina Pašman 

Procijenjeni trošak provedbe mjere 

u mandatu: 
3.279.826,58 kn 

Planirani iznos za 2022. godinu 1.093.304,00 kn 

Iznos do sada utrošenih sredstava u 

razdoblju od 01.01.-30.06.2022. 

344.429,05 kn 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 

Unaprjeđenje kvalitete života ranjivih skupina društva 

kroz ulaganje u socijalnu pomoć potrebitima, 

poticanje aktivnog starenja i skrb o starijim 

sugrađanima i Hrvatskim braniteljima. 

Opis statusa provedbe: 

Mjera je u tijeku i provodi se prema planiranoj 

dinamici, ulaže se u poboljšanje života stanovnika na 

području Općine Pašman kroz pomoći socijalno 

ugroženim stanovnicima Općine Pašman i  potpora za 

novorođeno dijete kao i aktivnost poboljšanja 

zdravstvene zaštite stanovnika. 

5. Briga o djeci 

Nositelj provedbe mjere: Općina Pašman 

Procijenjeni trošak provedbe mjere 

u mandatu: 
4.665.500,00 kn 

Planirani iznos za 2022. godinu 190.000,00 kn 

Iznos do sada utrošenih sredstava u 

razdoblju od 01.01.-30.06.2022. 

59.250,00 kn 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 

Unaprjeđenje kvalitete života stanovnika općine kroz 

pružanje organiziranog predškolskog odgoja i 

obrazovanja te doprinos što boljim uvjetima u 

vrtićima. Kvalitetni vrtići i programi motiviraju mlade 

obitelji na ostanak u općini te povoljno utječu na 

zaustavljanje iseljavanja mladih. 

Opis statusa provedbe: 

Mjera se provodi kontinuirano, depopulacija je 

problem s kojim se u današnje vrijeme suočavaju svi 

gradovi i općine na području Republike Hrvatske. 

Loša demografska slika osobito je naglašena u 

ruralnim sredinama. Općina Pašman u ovom 
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izvještajnom razdoblju je glede ove mjere ne samo 

ostvarila zadani cilj, već je postigla i bolje rezultate od 

predviđenih obzirom da je zabilježen veći broj upisa 

djece od planiranog u dječji vrtić na području Općine 

Pašman. 

6. Odgoj i obrazovanje 

Nositelj provedbe mjere: Općina Pašman 

Procijenjeni trošak provedbe mjere 

u mandatu: 
606.000,00 kn 

Planirani iznos za 2022. godinu 202.000,00 kn 

Iznos do sada utrošenih sredstava u 

razdoblju od 01.01.-30.06.2022. 

88.800,00 kn 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 

Unaprjeđenje uvjeta obrazovanja kroz ulaganje u 

programe obrazovanja, i opremu te stipendiranje 

učenika i studenata. 

Opis statusa provedbe: 

Mjera se provodi kontinuirano, ova mjera se 

nadovezuje na mjeru brige o djeci te uključuje potpore 

programima osnovne škole, sufinanciranje radnog 

materijala učenika osnovnih i srednjih škola, te 

dodjela pomoći studentima. 

7. Promet i održavanje javnih prometnica 

Nositelj provedbe mjere: Općina Pašman 

Procijenjeni trošak provedbe mjere 

u mandatu: 
10.027.764,00 kn 

Planirani iznos za 2022. godinu: 4.087.764,00 kn 

Iznos do sada utrošenih sredstava u 

razdoblju od 01.01.-30.06.2022.: 

86.421,30 kn 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 

Svrha provedbe mjere je poboljšanje prometne 

infrastrukture iz djelokruga općine s ciljem 

unaprjeđenja kvalitete života stanovnika općine 

kojima postaju lako dostupni svi dijelovi općine. 

Istovremeno se potiče i razvoj turizma i razvoj ostalih 

gospodarskih aktivnosti jer dobra prometna 

povezanost znači laku dostupnost za proizvodnju, 

tranzit i trgovinu te ljude. 

Opis statusa provedbe: 

Mjera se provodi kontinuirano, ulaže se u poboljšanje 

komunalne infrastrukture nerazvrstanih cesta na 

području Općine Pašman kao i u razvoj biciklističkih 

staza i staza za rekreaciju. 

8. Uređenje naselja i stanovanja 

Nositelj provedbe mjere: Općina Pašman 

Procijenjeni trošak provedbe mjere 

u mandatu: 
9.892.323,85 kn 

Planirani iznos za 2022. godinu: 910.000,00 kn 

Iznos do sada utrošenih sredstava u 

razdoblju od 01.01.-30.06.2022.: 

0,00 kn 
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Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 

Unaprijeđenije prostora za stanovanje ljudi na 

području općine kroz ulaganje u sadržaje slobodnog 

vremena za sve dobne skupine te ulaganje u razvoj 

pametnih općina. 

Opis statusa provedbe: 

Mjera se započela provoditi krajem mjeseca lipnja, 

ulaže se u poboljšanje uređenja naselja kroz uređenje 

društvenih građevina javne namjene, izgradnje i 

opremanje dječjih igrališta, nabavke softvera 

pametnih gradova kao i osmišljavanje božićnih 

aktivnosti-advent 

9. Gospodarski razvoj 

Nositelj provedbe mjere: Općina Pašman 

Procijenjeni trošak provedbe mjere 

u mandatu: 

4.271.500,00 kn 

Planirani iznos za 2022. godinu: 1.857.500,00 kn 

Iznos do sada utrošenih sredstava u 

razdoblju od 01.01.-30.06.2022.: 

56.665,00 kn 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 

Ulaganje u turističku infrastrukturu i projekte u svrhu 

podizanje kvalitete turističke ponude, razvoj 

gospodarstva i održivog turizma kako bi se poboljšao 

standard stanovnika općine. 

Opis statusa provedbe: 

Mjera se provodi kontinuirano, ulaže se u poboljšanje 

turističkih sadržaja otoka Pašmana kao i organizacije 

raznih manifestacija tijekom turističke sezone. Općina 

Pašman kontinuirano radi na realizaciji planiranih 

ugostiteljsko turističkih zona na području Općine 

Pašman, posebno turističke zone Južni Pašman, 

uređenja biciklističkih staza i funkcionalnosti 

izgrađenih vidikovca na području Općine kroz 

organizaciju manifestacije „Đirada“. 

10. Razvoj civilnog društva 

Nositelj provedbe mjere: Općina Pašman 

Procijenjeni trošak provedbe mjere 

u mandatu: 

525.000,00 kn   

Planirani iznos za 2022. godinu: 168.000,00 kn 

Iznos do sada utrošenih sredstava u 

razdoblju od 01.01.-30.06.2022.: 

30.000,00 kn 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 

Svrha provedbe mjere je poticanje aktivnosti 

nevladinog sektora i građana u cilju poboljšanja 

ponude različitih sadržaja slobodnog vremena, 

psihosocijalne i edukativne podrške građanima. 

Navedeno razvija građansku inicijativu, socijalnu 

mrežu, doprinosi smanjenju socijalne isključenosti te 

obogaćuje život u zajednici: potiču se nove i 

djelotvornije strategije , načini, postupci jačanja 

demokratskog ustroja društva te se podupire i suradnja 

udruga istih i različitih područja djelovanjem na 
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zajedničkim aktivnostima, povezivanjem i razmjenom 

iskustva. 

Opis statusa provedbe: 

Mjera se provodi kontinuirano, kroz financiranje 

programa ili manifestacija u organizaciji udruga koje 

djeluju na području Općine Pašman 

11. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša 

Nositelj provedbe mjere: Općina Pašman 

Procijenjeni trošak provedbe mjere 

u mandatu: 

60.000,00 kn 

Planirani iznos za 2022. godinu: 20.000,00 kn 

Iznos do sada utrošenih sredstava u 

razdoblju od 01.01.-30.06.2022.: 

0,00 kn 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 

Mjera se provodi u svrhu očuvanja prirode i okoliša 

što je važno za poticanje održivog razvoja, zaštitu 

zdravlja budućih generacija te istovremeno utječe na 

razvoj održivog turizma i unaprjeđenje turističke 

ponude. Čist i očuvan okoliš ugodan je za život 

stanovnika općine i njihovih gostiju te se navedenom 

mjerom pozitivno utječe na kvalitetu života i 

gospodarski rast. 

Opis statusa provedbe: 

Priprema mjere započela je u drugoj polovici mjeseca 

lipnja, ulaže se u poboljšanje odlaganja komunalnog 

otpada a posebice provođenja mjere odvajanja otpada 

kroz edukacije građana. 

12. Protupožarna i civilna zaštita 

Nositelj provedbe mjere: Općina Pašman 

Procijenjeni trošak provedbe mjere 

u mandatu: 

852.000,00 kn 

Planirani iznos za 2022. godinu: 284.000,00 kn 

Iznos do sada utrošenih sredstava u 

razdoblju od 01.01.-30.06.2022.: 

177.448,00 kn 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 
Svrha provedbe mjere je osiguranje i zaštita ljudi i 

imovine te prirode i okoliša. 

Opis statusa provedbe: 

Mjera se provodi kontinuirano. Obzirom na temeljne 

zadaće i važnost sustava protupožarne i civilne zaštite 

ovom mjerom se predviđa daljnje ulaganje u navedeni 

sustav zaštite koji mora dosegnuti visoki nivo 

opremljenosti kako bi bilo osigurano promptno i 

adekvatno djelovanje u slučaju ugroza. 

 

13. Prostorno i urbanističko planiranje 

Nositelj provedbe mjere: Općina Pašman 
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Procijenjeni trošak provedbe mjere 

u mandatu: 
4.565.000,00 kn 

Planirani iznos za 2022. godinu: 655.000,00 kn 

Iznos do sada utrošenih sredstava u 

razdoblju od 01.01.-30.06.2022.: 

0,00 kn 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 

Unaprjeđenje kvalitete života stanovnika općine kroz 

planiranje prostora za stanovanje na načelima 

održivog razvoja. Prostorni razvoj općine zasnovan je 

na demografskom razvoju koji se temelji na 

prirodnom priraštaju stanovništva te na doseljavanju i 

povratku. Također, prostornim se planovima zaštićuju 

vrijedni lokaliteti povijesnog i kulturnog značaja te 

vrijedni krajolici. Osim zaštite lokacije, prostorni 

planovi služe i razvoju i unaprjeđenju gospodarskog 

razvoja jer definiraju područja za gospodarske 

djelatnosti, prostor za infrastrukturu potrebnu za 

kvalitetan život građana i prometnu povezanost obale 

i otoka. 

Opis statusa provedbe: 

Mjera se provodi kontinuirano, u izvještajnom 

razdoblju pripremala se potrebna dokumentacija i 

podaci s terena u svrhu izrade izvješća stanja u 

prostoru kako bi se na što kvalitetniji način pristupilo 

izradi izmjena i dopuna prostorno planske 

dokumentacije Općine Pašman. Također, 

predmetnom mjerom radi unapređenja kvalitete života 

stanovnika općine radi se na izradi projektne 

dokumentacije luka i lučica, kao i projektne 

dokumentacije mosta Pašman-kopno. Također, 

kontinuirano se radi na geodetsko katastarskoj izmjeri 

i rješavanja imovinsko pravnih odnosa kao preduvjeta 

prostornog razvoja općine. 
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DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA 

 

Općina Pašman Provedbom mjera u Provedbenom programu doprinosi provedbi ciljeva 

Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine: 

SC3 Razvoj učinkovitosti i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje  

         državnom imovinom;  

SC8 Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost;  

SC12 Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima 

SC1 Konkurentno i inovativno gospodarstvo 

SC5 Zdrav, aktivan i kvalitetan život 

SC6 Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji; SC12 Razvoj potpomognutih  

        područja i područja s razvojnim posebnostima 

SC7 Sigurnost za stabilan razvoj 

 

Najvažniji rezultati ostvareni provedbom mjera Provedbenog programa Općine Pašman 

tijekom izvještajnog razdoblja su: 

SC3 Razvoj učinkovitosti i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje  

         državnom imovinom 

Mjera 1. Lokalna uprava i administracija 

Učinkovito djelovanje javne uprave i upravljanja imovinom iziskuje ustrajnu provedbu politika 

dobrog upravljanja kroz izgradnju kompetentne i pouzdane administracije koja je okrenuta 

potrebama građana i gospodarstva te učinkovitog pravosuđa važna je zadaća čije će ostvarenje 

biti nužno radi zaokruživanja izgradnje državnih funkcija sukladnih modernoj europskoj državi, 

potrebama modernog gospodarstva i očekivanjima građana. 

Provedbom mjera doprinosi se razvoju i povećanju produktivnosti rada u sektoru javne uprave 

te pametnom upravljanju općinskom imovinom. 

U izvještajnom razdoblju ovom mjerom ostvarene su sljedeće aktivnosti: 

➢ Redovan rad Općinskog vijeća 

➢ Redovno financiranje političkih stranaka  

➢ Izbori za vijeće mjesnih odbora 

➢ Administrativno, tehničko i stručno osoblje 

➢ Konzultantske uloge za apliciranje pri EU fondovima 

➢ Nabava uredskog namještaja i opreme 
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Mjera 2. Razvoj civilnog društva 

Svrha provedbe mjere je poticanje aktivnosti nevladinog sektora i građana u cilju poboljšanja 

ponude različitih sadržaja slobodnog vremena. Navedeno razvija građansku inicijativu, 

socijalnu mrežu, doprinosi smanjenju socijalne isključenosti te obogaćuje život u zajednici.  

U izvještajnom razdoblju ovom mjerom ostvarene su sljedeće aktivnosti: 

➢ Financijska podrška udrugama koje djeluju na području Općine Pašman u svrhu 

provedbe programa koji je udruga prijavila na javni natječaja. Programi udruga odvijat 

će se u drugoj polovici 2022. godine.  

 

SC8 Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost;  

SC12 Razvoj  potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima 

Mjera 3. Komunalno gospodarstvo 

Unaprjeđenje kvalitete života stanovnika općine i podizanje komunalnog standarda 

općine kroz održavanje i izgradnju potrebne infrastrukture za život i stanovanje. Svrha je 

održavanje i unaprjeđenje svih infrastrukturnih jedinica: javne površine, oprema i objekti 

namijenjeni svim stanovnicima kako bi bile dostupnije građanima i prikladnije za korištenje. 

Mjera uključuje financijsku podršku komunalnoj ustanovi, održavanje i uređenje plaža i drugih 

javnih površina te sanaciju obalnog područja i pomorskog dobra, uređenje i održavanje groblja 

i javne rasvjete. 

U izvještajnom razdoblju ovom mjerom ostvarene su sljedeće aktivnosti: 

➢ Financijska podrška javnoj komunalnoj ustanovi radi održavanja i modernizacije 

komunalne infrastrukture na području Općine Pašman 

➢ Uređenje šetnice Dobropoljana 

➢ Održavanje javno zelenih površina 

➢ Održavanje i uređenje javno zelenih površina na području Općine Pašman 

➢ Održavanje i uređenje mjesnog groblja Ždrelac, Banj, Dobropoljana, Neviđane-

Mrljane, Pašman i Kraj 

➢ Materijal i dijelovi za održavanje javne rasvjete 

➢ Opskrba električnom energijom – javna rasvjeta Ždrelac, Banj, Dobropoljana, 

Neviđane, Mrljane, Barotul, Pašman i Kraj 

➢ Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete na području općine 
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Mjera 4. Kultura, tjelesna kultura i sport 

Poticanje i unaprjeđenje kulturnih i sportskih sadržaja i infrastrukture koji doprinose kvaliteti 

života stanovnika te doprinose raznovrsnoj turističkoj ponudi. Programom javnih potreba u 

kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulturnih djelatnosti koje pridonose 

razvitku i unapređenju kulturnog života općine. 

U izvještajnom razdoblju ovom mjerom ostvarene su sljedeće aktivnosti: 

➢ Uređenje i opremanje dječjih igrališta na području općina 

➢ Opremanje sportskih igrališta 

➢ Financiranje programa/manifestacija koje provode udruge na području Općine Pašman  

 

Mjera 5. Odgoj i obrazovanje 

Unaprjeđenje uvjeta obrazovanja kroz ulaganje u programe obrazovanja, i opremu te 

stipendiranje učenika i studenata 

U izvještajnom razdoblju ovom mjerom ostvarene su sljedeće aktivnosti: 

➢ Financijske potpore studentima, potporu u izvještajnom razdoblju primalo je 19 

studenata 

➢ Sufinanciranje Bibliobusa 

 

Mjera 6. Promet i održavanje javnih prometnica 

Ovom mjerom nastoji se poboljšati prometna infrastruktura koja je u djelokrupu jedinice 

lokalne samouprave s ciljem unaprjeđenja kvalitete života stanovnika općine kojima postaju 

lako dostupni svi dijelovi općine. Istovremeno se potiče i razvoj turizma i razvoj ostalih 

gospodarskih aktivnosti jer dobra prometna povezanost znači laku dostupnost za proizvodnju, 

tranzit i trgovinu te ljude. 

U izvještajnom razdoblju ovom mjerom ostvarene su sljedeće aktivnosti: 

➢ Rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Pašman – 

modernizacija infrastrukture  

➢ Postavljanje regulacije prometa u mirovanju u Dobropoljani 

➢ Uređenje poljskih puteva 

 

SC1 Konkurentno i inovativno gospodarstvo 

Mjera 7. Gospodarski razvoj 

Ulaganje u turističku infrastrukturu i projekte u svrhu podizanje kvalitete turističke ponude, 

razvoj gospodarstva i održivog turizma kako bi se poboljšao standard stanovnika općine 
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U izvještajnom razdoblju ovom mjerom ostvarene su sljedeće aktivnosti: 

➢ Izgradnja/uređenje turističke infrastrukture kroz pomoći Turističkoj zajednici Općine 

Pašman 

➢ Uređenje plaža 

 

Mjera 8. Razvoj civilnog društva 

Svrha provedbe mjere je poticati otočko stanovništvo da kroz udruge koje djeluju na području 

Općine Pašman aktivno djeluju te osmisle programe i manifestacije u svrhu  poboljšanja 

ponude različitih sadržaja slobodnog vremena, psihosocijalne i edukativne podrške 

građanima. Navedeno razvija građansku inicijativu, socijalnu mrežu, doprinosi smanjenju 

socijalne isključenosti te obogaćuje život u zajednici.  

U izvještajnom razdoblju ovom mjerom ostvarene su sljedeće aktivnosti: 

➢ Provođenje natječaja za financiranje programa/manifestacija koje će provoditi udruge 

na području Općine Pašman. Prihvaćeno je 17 programa različitih udruga s područja 

Općine Pašman a koji programi će biti ostvareni tijekom ljetnih mjeseci. 

 

SC5 Zdrav, aktivan i kvalitetan život 

Mjera 9. Socijalna skrb i zdravstvo 

Unaprjeđenje kvalitete života ranjivih skupina društva kroz ulaganje u socijalnu pomoć 

potrebitima. 

U izvještajnom razdoblju ovom mjerom ostvarene su sljedeće aktivnosti: 

➢ Financiranje redovne djelatnosti Crvenog križa 

➢ Financiranje programa koje provode udruge u području socijalne skrbi 

➢ Pomoć u novcu obiteljima i pojedincu 

 

SC6 Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji; SC12 Razvoj potpomognutih 

područja i područja s razvojnim posebnostima 

Mjera 10. Briga o djeci 

Unaprjeđenje kvalitete života stanovnika općine kroz pružanje organiziranog predškolskog 

odgoja i obrazovanja te doprinos što boljim uvjetima u vrtićima.  

U izvještajnom razdoblju ovom mjerom ostvarene su sljedeće aktivnosti: 

➢ Sufinanciranje rada dječjeg vrtića Latica 

➢ Opremanje i uređenje prostora dječjeg vrtića Bodulić 
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SC7 Sigurnost za stabilan razvoj 

Mjera 11. Protupožarna i civilna zaštita 

Svrha provedbe mjere je osiguranje i zaštita ljudi i imovine te prirode i okoliša 

U izvještajnom razdoblju ovom mjerom ostvarene su sljedeće aktivnosti: 

➢ Unapređenje sustava civilne zaštite na području Općine Pašman 

➢ Unapređenje rada DVD Pašman i financiranje redovnih djelatnosti u području 

protupožarne zaštite 

 


