
 

 

                                                           Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

s 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Pašman održane 2. lipnja 2022. godine u općinskoj 

vijećnici s početkom u  19.30  sati. 

 

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

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

 

OPRAVDANO ODSUTNI:  

 

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

poslove, komunalni sustav i financije Josip Burčul, Pročelnik upravnog odjela za 

gospodarstvo, društvene djelatnosti i EU fondove Andro Magić, financijski referent Sandra 

Gregov 

 

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

 

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

 

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

prisutne, i utvrđuje se kvorum. Otvara aktualni sat. 

Vijećnik Ivo Bubičić traži riječ. Osvrće se na zahtjev s prošle sjednice. Pročelnik daje kratko 

obrazloženje. Navodi kako je Pismo namjere dostavio investitor. Upravni odjel zatražio je 

dodatnu dokumentaciju. Nakon dostave iste ići će se u sklapanje ugovora o financiranju 

uređenja građevnog zemljišta. Nakon potpisivanja istog ići će se u pripremu prijedloga 

Odluke o donošenju UPU-a, koji će ići na prethodnu ocjenu studije utjecaja na okoliš u 

županiju i na javno savjetovanje. Vijećnik Ivo Bubičić nastavlja. Postavlja pitanje vezano uz 

srušeni stup u Ždrelcu. Smatra da bi se trebao poslati dopis HEP-u. Vijećnik Ivan Čikarela 

odgovara kako je to u nadležnosti Javne komunalne ustanove Otok Pašman. Načelnik 

odgovara kako će biti poduzete daljnje radnje. Vijećnica Andreja Baraba traži riječ. Pokreće 

inicijativu da se materijali za vijeće dostavljaju elektronskim putem. Pročelnik navodi kako u 

poslovniku stoji da se dostavljaju u papirnatom obliku. Predlaže da se na sljedećem vijeću ide 

u izmjenu poslovnika. Vijećnici su složni s inicijativom te će se na sljedećoj sjednici ići u 

izmjenu poslovnika. Vijećnica Andrea Baraba nastavlja. Traži da se u Malom Pašmanu 

postavi treptač i obilježen pješački prijelaz na državnoj cesti D110. Načelnik odgovara kako 

će uputiti zahtjev prema Hrvatskim cestama. 

 

Nakon aktualnog sata Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pašman Šime Jureško predlaže 

sljedeći dnevni red na usvajanje. 

 

 

                                                D N E V N I    R E D  : 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Pašman 

2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Pašman za 2021. godinu 

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršavanju Programa građenja 

komunalne infrastrukture Općine Pašman za 2021. godinu 



 

 

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršavanju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture Općine Pašman za 2021. godinu 

5. Prijedlog Zaključka o izvršavanju financijskog plana za 2021. godinu JKU OTOK 

PAŠMAN 

6. Prijedlog Etičkog kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Pašman 

7. Prijedlog Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Pašman za 2022. godinu 

8. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Pašman 

  9. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine    

      Pašman za razdoblje od 2022. do 2025. godine 

10. Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pašman za    

      2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

11. Prijedlog Zaključka Izvješća o radu općinskog načelnika za period od 1. srpnja do 31.  

      prosinca 2021. godine  

12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane     

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

 

Dnevni red s nadopunama usvojen je jednoglasno. 

         

                                                      

Ad1).  Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Pašman 

Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Pašman se usvaja 

JEDNOGLASNO. 

 

Ad2). Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Pašman za 2021. godinu       

           Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Pašman za 2021. godinu 

se usvaja JEDNOGLASNO. 

 

Ad3).  Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršavanju Programa građenja 

komunalne infrastrukture Općine Pašman za 2021. godinu 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršavanju Programa građenja 

komunalne infrastrukture Općine Pašman za 2021. godinu se usvaja JEDNOGLASNO. 

 

Ad4).  Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršavanju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture Općine Pašman za 2021. godinu 

            Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršavanju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture Općine Pašman za 2021. godinu se usvaja JEDNOGLASNO. 

 

Ad5). Prijedlog Zaključka o izvršavanju financijskog plana za 2021. godinu JKU OTOK 

PAŠMAN 

           Prijedlog Zaključka o izvršavanju financijskog plana za 2021. godinu JKU OTOK 

PAŠMAN se usvaja JEDNOGLASNO. 

                                                               

Ad6). Prijedlog Etičkog kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Pašman 

           Prijedlog Etičkog kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Pašman 

se usvaja JEDNOGLASNO. 

 

Ad7). Prijedlog Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Pašman za 2022. godinu 

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

se usvaja JEDNOGLASNO. 

 



 

 

Ad8). Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Pašman 

           Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Pašman 

se usvaja JEDNOGLASNO. 

 

Ad9). Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine 

Pašman za razdoblje od 2022. do 2025. godine 

Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine    

      Pašman za razdoblje od 2022. do 2025. godine se usvaja JEDNOGLASNO. 

Ad10). Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pašman 

za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pašman za    

      2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje se usvaja JEDNOGLASNO 

Ad11). Prijedlog Zaključka Izvješća o radu općinskog načelnika za period od 1. srpnja do 31. 

prosinca 2021. godine  

Prijedlog Zaključka Izvješća o radu općinskog načelnika za period od 1. srpnja do 31. 

prosinca 2021. godine se usvaja JEDNOGLASNO 

Ad12). Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane 

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

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane 

ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Ždrelac – Banj se usvaja JEDNOGLASNO 

 

 

 

            Završeno u 20,10 sati. 

                                                   

    

             ZAPISNIČAR:                                                                          PREDSJEDNIK  

                                                                                                          OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                        

        ___________________________                               _____________________________ 

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


