
                            
           REPUBLIKA HRVATSKA 

  ZADARSKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA PAŠMAN 

         Općinsko vijeće 

 

KLASA: 024-01/22-02/07 

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

Pašman, 15. prosinca 2022. 

 

 

Temeljem članka 34. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" 

br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 33. stavka 1. točke 2. 

Statuta Općine Pašman („Službeni glasnik Općine Pašman“, broj 1/21 i 4/22) 

 

S A Z I V A M 

 

11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pašman koja će se održati 

 

dana 21. prosinca 2022. godine (srijeda), u 17:30 sati 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći 

                                                                   

DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Pašman.  

2. Prijedlog druge izmjene i dopune proračuna Općine Pašman za 2022. godinu. 

3. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na 

području Općine Pašman za 2022. godinu. 

4. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Pašman u 2022. godini.  

5. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi, sportu i radu udruga 

na području Općine Pašman za 2022. godinu. 

6. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, 

osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju, visokom obrazovanju i socijalnoj skrbi na 

području Općine Pašman za 2022. godinu. 

7. Prijedlog Proračuna Općine Pašman za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. 

godinu. 

8. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Pašman za 2023. godinu.  

9. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Pašman za 

2023. godinu. 

10. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Pašman 

u 2023. godini.  

11. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi, sportu i radu udruga na području Općine 

Pašman za 2023. godinu. 

12. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom i 

srednjoškolskom obrazovanju, visokom obrazovanju i socijalnoj skrbi na području 

Općine Pašman za 2023. godinu. 



13. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene 

zgrade u prostoru za 2023. godinu. 

14. Prijedlog  Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Pašman namijenjenih 

redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 

Općinskom vijeću Općine Pašman za 2023. godinu. 

15. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu. 

16. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području 

Općine Pašman za 2023. godinu. 

17. Prijedlog Odluke o izradi V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Pašman.  

18. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja Kablin (T2) (UPU br. 

3). 

19. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića 

Bodulić. 

20. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bodulić.  

21. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na zapošljavanje pomoćnika za dijete s 

teškoćama u razvoju u  Dječjem vrtiću Bodulić 

22. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj 

uporabi k.o. Dobropoljana. 

23. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj 

uporabi k.o. Dobropoljana i Pašman.  

24. Prijedlog Odluke o davanju kreditnog osiguranja Javnoj komunalnoj ustanovi Otok 

Pašman d.o.o. 

25. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području 

Općine Pašman za 2022. godinu. 

26. Donošenje godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pašman 

za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 

 

 

Pozivaju se svi vijećnici da sjednici obvezno pristupe, a o eventualnoj spriječenosti da 

pravodobno obavijeste na tel. 023/260-260 ili na e-mail: opcina.pasman@zd.t-com.hr. 

         

Predsjednik  Općinskog vijeća 

                                                                                       Šime Jureško, v.r. 
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