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

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

98/19 i 144/20) i čl. 48. Statuta Općine Pašman („Službeni glasnik Općine Pašman“, broj: 

01/21, 04/22,), načelnik Općine Pašman podnosi 

 

IZVJEŠĆE 

o radu općinskog načelnika Općine Pašman za razdoblje 

od 1.siječnja do 30.lipnja 2022.godine 

 

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

obvezan dva puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću izvješće o svom radu. 

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

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

osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela 

jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihova samoupravnog djelokruga, te 

nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice 

lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, a u skladu sa zakonom i statutom, 

te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom. 

 

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

obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelovanja općine koji su mu povjereni 

zakonom, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao mišljenje o 

prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršenje općih akata Općinskog 

vijeća, prostornog i urbanističkog plana te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao 

nekretninama i pokretninama u vlasništvu općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine,nadzirao 

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

Općinskog vijeća. 

U Općini Pašman je na dan 30.06.2022.godine u radnom odnosu na neodređeno vrijeme bilo 

ukupno 9 djelatnika. 

PODRUČJE ZAPOSLENOSTI: 

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

( Općinskog načelnika ) 

2. Jedinstveni upravni odjel............10 ( službenika 10 ) 

PODRUČJE FINANCIJA : 

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

Pašman za 2022., izvršavanje proračuna, izradu propisanih izvješća u svezi sa izvršavanjem  

proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, brinuo je o prikupljanju prihoda koji 

pripadaju Općini Pašman kao i druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje 

Općine. 

U izvještajnom razdoblju donesen je jedan rebalans proračuna. 

 

 JAVNOST RADA : 

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

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

Općinskog vijeća, u komunikaciji sa mještanima i medijima. 

 

PREDLAGANJE AKATA KOJE DONOSI OPĆINSKO VIJEĆE: 

U  izvještajnom razdoblju održane su četiri ( 4 ) sjednice Općinskog vijeća. 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=260
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=261
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=262
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=263
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=264
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=265
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=15727


 

Donesene slijedeće odluke: 

 

1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pašman za 2021. godinu 

2. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršavanju Programa građenja komunalne 

infrastrukture Općine Pašman za 2021. godinu 

3. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršavanju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture Općine Pašman za 2021. godinu 

4. Zaključak o izvršavanju financijskog plana za 2021. godinu JKU OTOK PAŠMAN 

5. Etički kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Pašman 

6. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Pašman za 2022. godinu 

7. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Pašman 

8. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Pašman 

za razdoblje od 2022. do 2025. godine. godinu s financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje 

9. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pašman za 2022 

10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – 

javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Ždrelac – Banj  

11. II. Dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Pašman za 2022. 

godinu 

12. Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Pašman 

13. Pravilnik o korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskog korisnika 

Općine Pašman 

14. Pravilnik o unutarnjem redu u upravnim tijelima Općine Pašman 

15. Odluka o donošenju Polugodišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Općine 

Pašman za period 01.01. do 30.06. 2022. godine 

 

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

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

komunalne i društvene infrastrukture tj. društvenih djelatnosti, kroz obrazovanje, sport i 

rekreaciju,kulturu i jačanje civilnog društva.  

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

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

javnih površina i sl. 

 

 

POTPISANI PROJEKTI OPĆINE PAŠMAN: 

 

- ''Rekonstrukcija i opremanje interpretacijskog centra ribarstva u Ždrelcu''  

 Izvedbeni projekt oblikovanja stalnog postava 74.875,00 kn 

- Sporazum o sufinanciranju radova na sanaciji opasnih mjesta 164.500,00 kn 

- Sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture potpisan je Ugovor o 

sufinanciranju projekta „ Sanacija i uređenja pomorskog dobra Dobropoljana 

II“ u 2022. godini broj: POMORSKO DOBRO –S– 22/2022 400.000,00 kn 

- Ugovor br: 1/22 za izvođenjem radova na sanaciji pomorskog dobra – 

Dobropoljana II faza 1.353.959,75 kn 

- Ugovor broj: 2/22 za izvođenjem radova na interpretacijskom centru ribarstva 

u Ždrelcu – renkonstrukcija zgrade 1.047.225,94 kn 

- Sufinanciranje manifestacije Đirada 34.000,00 kn 



- Ugovor (reg.broj 2022/012805) za sufinanciranje razvoja pametnih i održivih 

rješenja i usluga 357.397,50 kn 

- Nabava solarne opreme za javnu rasvjetu 249.606,25 kn 

- Sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU potpisan je Ugovor o 

financiranju projekta „Regulacija prometa u mirovanju u Općini Pašman“ 

250.000,00 kn 

- Sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture potpisan je Ugovor o 

sufinanciranju projekta „ Sanacija i uređenja pomorskog dobra Dobropoljana 

II. - 2. faza“ u 2022. godini broj: POMORSKO DOBRO 13/2022  

400.000,00 kn 

- Ugovor broj: 3/22 za opremanje interpretacijskog centra ribarstva u Ždrelcu 

743.150,00 kn (NOVI AMBIJENT d.o.o.) 

- Ugovor broj: 4/22  za GRUPU B - opremanje montažnih ribarnica 253.475,00 

kn (VOX BRANKO d.o.o.) 

-  

 

 

Tekuće investicijsko održavanje javnih površina po naseljima 

 

- Mjesni odbor Kraj                     51.112,50 

- Mjesni odbor Pašman                  8.125,00 

- Mjesni odbor Barotul                          0,00 

- Mjesni odbor Mrljane                57.101,00 

- Mjesni odbor Neviđane              86.962,00 

- Mjesni odbor Dobropoljana     138.300,00 

- Mjesni odbor Banj                        3.684,00 

- Mjesni odbor Ždrelac               179.486,00 

 

  

    DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA 

 

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

od 426.375,41 kuna. 

Sufinanciranje posebnih edukacijsko – rehabilitacijskih programa za djecu s teškoćama u 

razvoju u Dječjem vrtiću „Latica“ u iznosu od 3.000,00 kuna. 

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

ostvarivanju prava na pomoć za podmirivanje troškova stanovanja i jednokratne novčane 

potpore u iznosu od 210.500,00 kuna te za ostale naknade za socijalnu skrb sukladno 

Odluci u iznosu od 18.000,00 kuna. 

 

 

GOSPODARSTVO 

 

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

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

zapošljavanja. 

 

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

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

JUŽNI PAŠMAN (turističko naselje). 



 

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

moru (Ured Ždrelac) radi svih 5 dana u tjednu.  

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

telefon) u iznosu od 194.755,14 kn godišnje. 

Općina Pašman je za potrebe redovitog funkcioniranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva 

Pašman u ovome razdoblju izdvojila iznos od 171.500,00 kuna. 

 

 

 

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

svima na suradnji, pomoći i podršci. 

                       

                             

                                                                                Općinski načelnik 

                                                                                           Krešimir Ćosić, mag.oec. 

 

 

 

KLASA: 024-03/22-01/30 

URBROJ: 2198-17-02/01-22-1 

Pašman, 16. rujna 2022. godine 


