
                                                         Z A P I S N I K 

                                                   

 

7. sjednice GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA   održane   4. srpnja 2022.godine u  

Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1, s početkom u 13,00 sati. 

 

 PRISUTNI:  Jasna Magaš, Dinka Maržić, Stipe Žunić, Branimir Paro Vidolin, Franči Bukša,  

                      Ana Šćiran, Ana Kuković Borgelott, Barbara Kurilić,  Vesna Fabijanić  i Željko  

                      Maržić 

ODSUTNI:   Toni Herenda  i Mirjana Tičić (opravdan izostanak); Domagoj Vičević  

 OSTALI:     gradonačelnik Ante Fabijanić, pročelnica Ureda Grada Sanja Bukša Kustić,          

                      pročelnica Upravnog odjela  za komunalni sustav i imovinsko pravne poslove  

                      Ana Šupraha, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i gospodarstvo  

                      Marija Radoslović,  pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije Diogen  

                      Šuljić, direktorica Radio Paga d.o.o. Dijana Vuleta, ravnateljica Dječjeg vrtića  

                      Paški mališani Pag Ljubica Fabijanići, novinar Radio  Paga Josip Portada   

 

           Predsjednica  je pozdravila sve prisutne te konstatirala da je sjednici nazočno 9  

vijećnika i da se mogu donositi pravovaljane odluke. 

 

- verifikacija zapisnika 6.  sjednice Gradskog vijeća 

 

          Predsjednica Vijeća dala je zapisnik 6. sjednice Gradskog vijeća na verifikaciju. 

         Obzirom da  nitko od vijećnika nije imao primjedbu na zapisnik, predsjednica Vijeća  je 

nakon prebrojavanja glasova konstatirala da je s 8  glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ glasom 

usvojen zapisnik 6. sjednice Gradskog vijeća održane 4. travnja 2022.godine. 

 

    Došao vijećnik Stipe Žunić te je sjednici nazočno 10 vijećnika. 

 

Usvajanje dnevnog reda 

  

        Predsjednica Vijeća Jasna Magaš  predložila je da se  dnevni red nadopuni slijedećim 

točkama: 

17.  ODLUKA o  nabavi osobnog automobila putem operativnog leasinga 

18. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti. 

19.  IZVJEŠĆE o korištenju sredstava proračunske zalihe  Proračuna Grada Paga za razdoblje  

      travanj-lipanj  2022.godine, 

       Zatim je dala je predloženi dnevni red na glasanje.  

       Nakon prebrojavanja glasova konstatirala je da su vijećnici sa 10 glasova „za“ 

(jednoglasno)   usvojili slijedeći 

 

                                                    D N E V N I   R E D 

 

1. Razmatranje Izvještaja o radu za 2021.godinu Radio Paga d.o.o. 

2.ODLUKA o davanju suglasnosti za potpisivanje  Ugovora o međusobnoj suradnji,  

     pravima i obvezama  (Dječji vrtić Paški Mališani-Općina Kolan) 

3.ODLUKA o načinu plaćanja usluge Dječjeg vrtića Paški mališani Pag 

 

 

 



 

4.GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2021.godinu, 

5. ODLUKA o načinu pokrića proračunskog manjka u Proračunu Grada Paga iz prethodnih  

    razdoblja, 

6.ODLUKA o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021.godinu, 

7. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju  Proračuna Grada Paga za  

   2022.godinu, 

8. IZVJEŠĆE o korištenju sredstava proračunske zalihe  Proračuna Grada Paga za razdoblje  

   siječanj-ožujak 2022.godine, 

9. IZVJEŠĆE o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.godinu, 

10. IZVJEŠĆE o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu, 

11. IZVJEŠĆE o ostvarenju Programa korištenja sredstava o raspolaganju poljoprivrednim  

     zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Paga za 2021.godinu. 

12. II Izmjene i dopune PRORAČUNA Grada Paga  za 2022.godinu i projekcija za 2023. i  

     2024. godinu, 

13. I Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.godinu, 

14. ODLUKA o kratkoročnom zaduženju, 

15. ODLUKA o donošenju I Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Šimuni, 

16. ODLUKA o privremenom oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u  

     vlasništvu Grada, 

17.  ODLUKA o  nabavi osobnog automobila putem operativnog leasinga 

18. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti. 

19.  IZVJEŠĆE o korištenju sredstava proračunske zalihe  Proračuna Grada Paga za razdoblje  

      travanj-lipanj  2022.godine, 

 

 

AD- 1.RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O RADU RADIO PAGA D.O.O. ZA 2021.GODINU  

      

 

             Dijana Vuleta- Kroz izvještaj vam je sve detaljno obrazloženo te stojim na raspolaganju 

za pitanja. Izvještaj nije bio na  prošloj sjednici iz razloga što se vremenski nije moglo dobaviti 

potrebnu  financijsku dokumentaciju. 

             Franči Bukša – Račun dobitaka i gubitaka- stavka 5. ostali troškovi u iznosu od cca 

38.000,00 kn  Na što se ti troškovi odnose. 

             Dijana Vuleta- Vjerojatno su to materijalni troškovi. 

             Franči Bukša – To biste vi trebali znati koji su to troškovi. 

             Dijana Vuleta-  odgovor ću vam dostaviti pismeno. 

 

             Predsjednica Vijeća dala  je predloženi akt na glasanje te je prebrojavanjem glasova 

konstatirala  da  vijećnici s 1 glasom „za“ i 9 „suzdržanih“ glasova nisu prihvatili  predloženi 

Izvještaj slijedom čega je donijet 

 

                                                      ZAKLJUČAK 

             Ne prihvaća se IZVJEŠTAJ o radu Radio Paga  d.o.o. za  2021.godinu    

 

   

 

 

 

 



 

AD - 2. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA POTPISIVANJE  UGOVORA O  

             MEĐUSOBNOJ SURADNJI, PRAVIMA I OBVEZAMA  (DJEČJI VRTIĆ PAŠKI  

             MALIŠANI-OPĆINA KOLAN) 

 

             Ljubica Fabijanić –  Općina Kolan kao korisnik usluga vrtića na participira u 

financiranju ili sufinanciranju izgradnje i održavanja zgrade vrtića, u redovnom plaćanju 

režijskih troškova poput komunalnih usluga, plaćanja korištenje električne energije, vode te 

ne financira obavezan broj djelatnika za rad djecom (odgojitelji i dr.) kao i stručni tim koji 

surađuje s vrtićem u sklopu programa za djecu s posebnim potrebama. Stoga je potrebno da 

vrtić i Općina Kolan sklope ugovor o međusobnoj suradnji, pravima i obvezama. Slijedom 

toga predlaže se Gradskom vijeću da donese ovu  odluku kojom se  ovlašćuje ravnateljica 

dječjeg vrtića da sklopi takav ugovor sa Općinom Kolan. 

           Željko Maržić – molio bih da mi se objasni način formiranja cijene iskazane u 

Ugovoru. 

           Ljubica Fabijanić –  cijena od 80.000,00 kuna je dobivena temeljem  stvarnih 

ekonomskih troškova, broja djece – 21 dijete kao i na temelju dana  boravka djece u vrtiću. 

To je ukupni iznos koji će se uplaćivati Dječjem vrtiću a dijeliti će se između roditelja i 

postotka koje će sufinancirati Općina Kolan. 

           Stipe Žunić – Ovoje rađeno na temelju  21 djeteta. 

           Ljubica Fabijanić  - rađeno je na bazi 21 radnog dana. Bilo bi dobro da se u ugovoru 

limitira broj djece. 

           Branimir Paro Vidolin -dajem slijedeći amandman:  da se u predmetnom ugovoru  

navede da se maksimalno može primiti 25 djece  sa područja Općine Kolan.  Ukoliko  Općina 

Kolan prestane plaćati svoje obveze tko će  plaćati te obveze. 

          Sanja Bukša Kustić -  Prilikom potpisivanja    Ugovora Općina Kolan mora dati bjanko 

zadužnicu kao sredstvo osiguranja plaćanja. U Ugovoru se može navesti da se isti  primjenjuje 

ukoliko Vrtić  pohađa maksimalno 25 djece s područja Općine Kolan. 

        Ana Šupraha -  Ukoliko se sklopi ugovor a Općina Kolan prestane plaćati svoje obveze 

temeljem tog ugovora onda će  cjelokupni iznos cijene  pohađanja vrtića morati snositi 

roditelji. To treba navesti u ugovorima koje će  Vrtić sklapati sa roditeljima. 

 

           Jasna Magaš – dajem amandman vijećnika Branimira Paro Vidolina na glasanje te 

nakon prebrojavanja glasova konstatirala je da je s 9 glasova “za“ i 1  glasom „protiv“  

usvojili  predloženi amandman. 

 

             Zatim je predsjednica Vijeća dala  predloženi akt na glasanje te je prebrojavanjem 

glasova konstatirala  da su vijećnici s  10 glasova „za“ (jednoglasno) donijeli  

                                                                                                  

                                                         ODLUKU 

          O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA POTPISIVANJE  UGOVORA O  

                MEĐUSOBNOJ SURADNJI, PRAVIMA I OBVEZAMA   

 

 

 

 

 

 

 

 



AD- 3.ODLUKA O NAČINU PLAĆANJA USLUGE DJEČJEG VRTIĆA PAŠKI  

           MALIŠANI PAG 

 

           Ljubica Fabijanić –  ovom Odlukom se  utvrđuje  cijena i način plaćanja usluga Vrtića 

između Vrtića i roditelja/skrbnika korisnika  usluga Vrtića. U Odluci je točno navedeno  

koliko košta cjelodnevni 10-satni boravak u vrtiću odnosno u jaslicama te  poludnevni 6-to 

satni boravak kao i  ostali troškovi odnosno   olakšice. Činjenica je da bi se  ovim prijedlogom 

podigla cijena, obzirom na porast svih ostalih troškova, koju mora platiti roditelj/skrbnik za 

5,00 kuna po danu počev od 1.srpnja ove godine. 

         Branimir Paro Vidolin – kroz financijske dokumente  vidljivo je da je  Vrtić  ostvario 

višak sredstava a vi  tražite povećanje cijene. 

        Ljubica Fabijanić – To su sredstva prenesena iz 2021.godine a namijenjena su za 

sufinanciranje 2 djelatnika,  investicijsko održavanje vrtića, te nabavu  fotonaponskih ćelija 

iako je natječaj još u tijeku. Dakle ta su sredstva već raspoređena. 

      Franči Bukša – Što je sa garancijom izvođača? 

      Ljubica Fabijanić -  neke garancije  smo iskoristili, a za neke je garancija istekla, a mi 

imamo jako skup sustava  grijanja. 

 

          Obzirom da se više nitko nije javio za raspravu  predsjednica Vijeća dala  je predloženi 

akt na glasanje te je prebrojavanjem glasova konstatirala   da su vijećnici s 10  glasova „za“ 

(jednoglasno) donijeli                                                                                          

                                                             ODLUKU 

                      O NAČINU PLAĆANJA USLUGE DJEČJEG VRTIĆA   

                                              PAŠKI MALIŠANI PAG 

 

 

 

AD- 4.GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PAGA ZA  

            2021.GODINU 

 

           Diogen Šuljić – Temeljem Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem 

izvještaju o izvršenju proračuna  Gradskom vijeću Grada Paga podnosi se  ovaj izvještaj  o 

izvršenju Proračuna Grada Paga za 2021.godinu. Kroz Izvještaj  je detaljno navedeno: sažetak 

računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, posebni dio proračuna, izvještaj o zaduženju na 

domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj 

o danim jamstvima i izdacima po jamstvima i obrazloženje ostvarenje prihoda i primitaka, 

rashoda i izdataka. 

 

              Obzirom da se nitko nije javio za raspravu predsjednica Vijeća dala  je predloženi akt 

na glasanje te je prebrojavanjem glasova konstatirala   da su vijećnici s 9  glasova „za“ i 1 

„suzdržanim“ glasom  donijeli   

                                                                                                 

                                              GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

          O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PAGA ZA   2021.GODINU 

 

 

 

 

 

 



AD -5. ODLUKA O NAČINU POKRIĆA PRORAČUNSKOG MANJKA U PRORAČUNU 

            GRADA PAGA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA 

 

        Diogen Šuljić –  U skladu sa Uputama za izradu Proračuna jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave ovim prijedlogom Odluke  o načinu pokrića proračunskog manjka 

utvrđuje se način i dinamika pokrića proračunskog manjka iz prethodnih godina, a koji je 

utvrđen Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja uza 2021.godinu te se isti planira i prenosi 

u izmjeni Proračuna Grada Paga za 2022.godinu ii projekcije za 2023. i 2024.godinu kroz 

donošenje Odluke o izmjeni odluke o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2022.godinu. 

Rezultat poslovanja utvrđen je u financijskom izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i 

izdacima za razdoblje 01.01.-31.12.2021 kao  odnos ostvarenog viška prihoda i primitaka 

tekuće godine  (4.593.680,00 kn) i manjka prihoda i primitaka prenesenog iz prethodnih godina 

(-24.501.725,00 kn) i to kao manjak u iznosu od -19.908.044,39 kuna. Tako utvrđeni manjak 

prihoda i primitaka ukazuje na to da su u 2021.godini ostvareni dodatni prihodi kojima se  

smanjio planirani manjak iz prethodnih godina u većem iznosu od planiranog u Odluci o načinu 

pokrića proračunskog manjka u Proračunu Grada Paga iz 2021.godine. 

 

       Obzirom da se nitko nije javio za riječ  predsjednica Vijeća dala  je predloženi akt na 

glasanje te je prebrojavanjem glasova konstatirala  da su vijećnici s 10  glasova „za“ 

(jednoglasno) donijeli                                                                                                     

                                                             ODLUKU 

        O NAČINU POKRIĆA PRORAČUNSKOG MANJKA U PRORAČUNU 

                      GRADA PAGA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA 

 

 

AD- 6.ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2021.GODINU 

 

        Diogen Šuljić – Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu propisano 

je da se stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 – višak/manjak prihoda 

iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspoređuju u slijedećoj 

proračunskoj godini Odlukom o raspodjeli rezultata. Temeljem financijskih izvještaja Grada 

Paga na dan 31.12.2021.godine kao ukupni rezultat utvrđeni  je financijski manjak prihoda u 

iznosu od -19.908.044,39 kuna. Ovom Odlukom predloženo je raspoređivanje pokrića manjka. 

 

          Obzirom da se nitko nije javio za riječ  predsjednica Vijeća dala  je predloženi akt na 

glasanje te je prebrojavanjem glasova konstatirala  da su vijećnici s 10  glasova „za“ 

(jednoglasno) donijeli                                                                                                                                                                                         

                                                             ODLUKU 

             O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2021.GODINU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD -7. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠENJU   



           PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2022.GODINU 

 

          Diogen Šuljić – Ostvareni proračunski manjak utvrđen je u Bilanci na dan 

31.12.2021.godine u iznosu od  -19.908.044,39) koji se razlikuje od procijenjenog uključenog 

u proračun i projekcije u iznosu od – 20.642.000,00 kn iz razloga što se nije mogao zbog 

objektivnih okolnosti  adekvatno procijeniti kao i njegovo pokriće tijekom dvije odnosno tri 

godine. Slijedom toga predlaže se donošenje ove Odluke. 

 

       Obzirom da se nitko nije javio za riječ  predsjednica Vijeća dala  je predloženi akt na 

glasanje te je prebrojavanjem glasova konstatirala  da su vijećnici s 10  glasova „za“ 

(jednoglasno) donijeli                                                                                                                                                                                    

                                                             ODLUKU 

                   O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠENJU   

                       PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2022.GODINU 

 

 

 

AD -8. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE  

            PRORAČUNA GRADA PAGA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-OŽUJAK 

            2022.GODINE 

 

        Diogen Šuljić – Sredstva proračunske zalihe planirana su  u Proračunu grada Paga za 

2022.godinu u iznosu od 100.000,00 kuna. U razdoblju siječanj-ožujak 2022.godine sredstva 

proračunske zalihe korištena su temeljem Odluke (Klasa: 402-01/22-10/92,URBROJ: 2198/24-

04/01-22-1 od 29.03.2022.) za nabavu agregata, svjetiljki, lampi, kuhala i baterija u iznosu 

19.996,25 kuna po ispostavljenom računu Lorenco d.o.o.  za nabavljenu robu kao humanitarna 

pomoć Ukrajini, dostavljen za grad Mukachevo – grad pobratim Grada Paga. 

 

       Obzirom da se nitko nije javio za riječ  predsjednica Vijeća dala  je predloženi akt na 

glasanje te je prebrojavanjem glasova konstatirala  da su vijećnici s 10  glasova „za“ 

(jednoglasno) donijeli                                                                                                     

                                                     Z A K L J U Č A K 

 

             Prihvaća se IZVJEŠĆE   o   korištenju sredstava proračunske zalihe  

            Proračuna Grada Paga za razdoblje siječanj-ožujak  2022.godine 

 

 

 

AD- 9. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE  

             INFRASTRUKTURE ZA 2021.GODINU 

 

         Marija Radoslović -  Zakonom o komunalnom gospodarstvu  propisana je obveza  

podnošenja Gradskom vijeću  izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture 

za prethodnu kalendarsku godinu. Sukladno tome predlaže se  Gradskom vijeću Grada Paga 

usvajanje  ovog Izvješća. 

  

 

 



       Obzirom da se nitko nije javio za riječ  predsjednica Vijeća dala  je predloženi akt na 

glasanje te je prebrojavanjem glasova konstatirala  da su vijećnici s 9  glasova „za“  i 1 

„suzdržanim“ glasom donijeli 

                                                 Z A K L J U Č A K 

 

                       Prihvaća se IZVJEŠĆE o izvršenju Programa građenja  

                          komunalne infrastrukture za 2021.godinu 

 

 

 

 

AD- 10. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE  

              INFRASTRUKTURE ZA 2021.GODINU 

 

          Diogen Šuljić -  Zakonom o komunalnom gospodarstvu  propisana je obveza  podnošenja 

Gradskom vijeću  izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 

prethodnu kalendarsku godinu.  Ovim Izvješćem utvrđuje se izvršenje odnosno opis poslova s 

planiranim iznosom troškova za održavanje komunalne infrastrukture  te iskaz financijskih 

sredstava utrošenih za njihovo ostvarenje s naznakom izvora financiranja. Sukladno tome 

predlaže se  Gradskom vijeću Grada Paga usvajanje  ovog Izvješća. 

 

            Obzirom da se nitko nije javio za riječ predsjednica Vijeća dala  je predloženi akt na 

glasanje te je prebrojavanjem glasova konstatirala  da su vijećnici s  9glasova „za“ i 1  glasom 

„protiv“  donijeli  

                                                 Z A K L J U Č A K 

 

                 Prihvaća se IZVJEŠĆE o izvršenju programa održavanja 

                       komunalne   infrastrukture za 2021.godinu 

 

 

 

AD - 11. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA O  

              RASPOLAGANJU POLJOPRIVREDNIM  ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH  

               NA PODRUČJU GRADA PAGA ZA 2021.GODINU 

 

              Marija Radoslović-  Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Paga za 2021.godinu donesen je 2020.godine. 

Slijedom toga  potrebno je  podnijeti Izvješće  o ostvarenju tog Programa za 2021.godinu . U 

predmetnom Izvješću je navedeno njegovo ostvarenje. 

 

                 Predsjednica Vijeća dala  je predloženi akt na glasanje te je prebrojavanjem glasova 

konstatirala  da su vijećnici s 10 glasova „za“ (jednoglasno)  donijeli 

 

                                                   Z A K L J U Č A K 

 

                 Prihvaća se IZVJEŠĆE o ostvarenju programa korištenja sredstava o  

            raspolaganju poljoprivrednim  zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 

                             na području Grada Paga za 2021.godinu  

 

 



 

AD -12. II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA PAGA  ZA 2022.GODINU  

              I PROJEKCIJA ZA 2023. I  2024. GODINU 

 

Diogen  Šuljić -Ovom izmjenom i dopunom mijenja se proračun Grada Paga za 2022. 

godinu na način da se u Računu prihoda i rashoda planirani prihodi poslovanja umanjuju  za 

27.950,00 kuna na novi planirani iznos od 54.017.050,00 kuna dok se prihodi od prodaje 

nefinancijske imovine ne mijenjaju te sada ukupni prihodi iznose 61.802.050,00 kuna, zatim 

rashodi poslovanja umanjuju se za 2.464.000,00 kuna na novi planirani iznos od 36.588.000,00 

kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 2.740.000,00 kuna na novi 

planirani iznos od 17.588.000,00 čime su ukupni rashodi uvećani za 276.000,00 kuna na novi 

planirani iznos od 54.176.000,00 kuna. Kroz Račun zaduživanja / financiranja ovom izmjenom 

i dopunom proračuna nema izmjena dok se kroz evidentiranje viška odnosno manjka iz 

prethodnih godina ukupni manjak umanjuje za 303.950,00 kuna na novi planirani iznos od 

5.496.050,00 kuna kojeg čine manjak Grada Paga u sukcesivnom pokriću po godinama u iznosu 

od 5.800.000,00 kuna, manjak proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe Pag u iznosu 

od 194.000,00 kuna, višak proračunskog korisnika Gradske knjižnice Pag u iznosu od 

12.400,00 kuna te višak proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Paški mališani u iznosu od 

485.550,00 kuna naznačeni u godišnjim financijskim izvještajima proračunskih korisnika. 

 

    Ante Fabijanić  - Na predloženi akt dajem slijedeći amandman: da se u Razdjelu 002 – 

URED GRADA u PROGRAMU 1001 ostali rashodi Grada u Aktivnosti A100003 – izrada 

strateških dokumenata i elaborata  umanje za iznos 18.000,00 kuna s ekonomske klasifikacije 

323 Rashodi za usluge u djelu koji se odnosi na izradu  strategije te se za isti iznos poveća 

PROGRAM 1014 Zaštita i spašavanje – Aktivnost A 100002 – izrada planova 

 

      Željko Maržić – Prošli puta sam predložio  amandman da se krene sa uređenjem  obale na 

Bašaci i  na Vodicama na način da se  postojeća cesta  predvidi kao jednosmjerna, da se uredi 

šetnica te  izradi projekt  uređenja šetnice što nije prihvaćeno. Stoga ponovno dajem slijedeće 

amandmane: da se sa sredstva – sa stavke - kapitalnih projekata  K -100010 i K 100011skine 

ukupno 200.000,00 kuna  na način da se: 

- 100.000,00 kuna predvidi za projekt uređenja obale  Bašaca  

- 100.000,00 kuna za prometno rješenje Vodice – za jednosmjerni promet, projekt i 

uređenje šetnice 

    To predlažem iz razloga što svi znamo kakvi su tamo prometni problemi. 

 

       Ante Fabijanić – ne prihvaćam predložene amandmane iz razloga što je to sada nemoguće 

napraviti. Naime znate  da na predjelu Bašace postoje arheološka istraživanja koja su stopirala   

projekt uređenja šetnice  na Bašaci. Što se tiče Vodica tj. spoja na državnu cestu pokušavamo  

to napraviti kroz program  uređenja nerazvrstanih cesta. Ako tu uspijemo i ako dobijemo  

suglasnost  državnih cesta za taj spoj  onda ćemo ići na to projektiranje. Tu još postoji nekoliko 

problema koje moramo razriješiti. Nadam se da ćemo do kraja godine imati konkretnije 

odgovore. 

 

 

 

 

 

 

 



       Željko Maržić – Ako se ne može ići u projekt uređenja cijele dionice šetnice na Bašaci radi 

tih arheoloških istraživanja predlažem da se ide  u parcijalno rješavanje na način da se uredi  

dio  prije i poslije zone istraživanja. 

       Ante Fabijanić – Pojas arheoloških istraživanja je u dužini od 300 m što je jako veliki 

obuhvat u odnosu na cjelokupnu šetnicu. Što se tiče tog istraživanja ono  neće koštati kako je 

bilo planirano 100.000,00 kuna već 300.000,00 kuna. 

       Željko Maržić – Znamo koliko su neke dionice na cesti  kroz Bašacu kritične, posebno kod  

vile Jerke te kod hotela Pagus te smatram da bi ipak to trebalo rješavati u fazama. Što se tiče 

Vodica problem se može  riješiti na način da se  naprave jednosmjerne ceste. 

       Ante Fabijanić – Imati ćemo to u planu i čim budemo imali konkretnije odgovore to ćemo 

planirati i u Proračunu. Planira se napraviti i zaobilaznica od ulaza u grad  prema Bašaci čime 

bi se rasteretila postojeća prometnica prema Bašaci a i omogućilo širenje građevinske zone. 

       Ne prihvaćam predložene amandmane. 

 

       Jasna Magaš – dajem na glasanje amandman vijećnika Željka Maržića : da se sa sredstva 

– od kapitalnih projekata  skine 100.000,00 kuna za projekt uređenja obale  Bašaca. 

      Prebrojavanjem glasova sa  1 glasom „za“, 8 glasova „protiv“ i 1 „suzdržanim“ glasom 

nije usvojen predloženi amandman.  

    

        Jasna Magaš dajem na glasanje  amandman vijećnika Željka Maržića: da se sa sredstva – 

od kapitalnih projekata  skine 100.000,00 kuna za prometno rješenje Vodice – jednosmjerni 

promet, šetnicu Vodice i projekt uređenja šetnice. 

      Prebrojavanjem glasova sa  1 glasom „za“ i 9 glasova „protiv“ nije usvojen predloženi 

amandman.  

         Zatim se pristupilo  glasanju predloženog akta uz amandman  predlagatelja te je 

prebrojavanjem glasova konstatirano  je da su vijećnici s 9 glasova „za“  i 1 glasom „protiv“ 

donijeli 

 

           II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA PAGA  ZA 2022.GODINU  

                            I PROJEKCIJA ZA 2023. I  2024. GODINU 

 

 

AD - 13. I IZMJENE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 

               2022.GODINU 

 

               Marija Radoslović  –  Zakonom o komunalnom gospodarstvu  propisana je obveza da 

program građenja komunalne infrastrukture donosi Gradsko vijeće istodobno s donošenjem 

proračuna jedinice lokalne samouprave. Obzirom da se predlaže donošenje izmjena proračuna 

Grada Paga slijedom navedenog potrebno je predložiti donošenje i izmjena Programa građenja 

komunalne infrastrukture za 2022.godinu. Stoga se predlaže  Gradskom vijeću   donošenje 

predloženog akta. 

              Obzirom da se nitko nije javio za riječ predsjednica Vijeća dala  je predloženi akt na 

glasanje te je prebrojavanjem glasova konstatirala da su vijećnici s 9 glasova „za“ i 1 glasom 

„protiv“  donijeli 

                                    I IZMJENE PROGRAMA GRAĐENJA  

                      KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022.GODINU 

 

 

  

AD - 14. ODLUKA O KRATKOROČNOM ZADUŽENJU 



 

              Diogen Šuljić –Temeljem Zakona o proračunu, jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave može se kratkoročno zadužiti najdulje do 12 mjeseci i to z Samo za 

premošćivanje jaza nastalog zbog različite  dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. To 

Grad može učiniti  najduže 12 mjeseci uz odobrenje Gradskog vijeća. Stoga se predlaže  

donošenje ovog akta. 

 

             Obzirom da se nitko nije javio za riječ predsjednica Vijeća dala  je predloženi akt na 

glasanje te je prebrojavanjem glasova konstatirala da su vijećnici s 10 glasova „za“ 

(jednoglasno)  donijeli 

   

                                                         O D L U K U 

                                    O KRATKOROČNOM ZADUŽENJU 

 

 

 

AD - 15. ODLUKA O DONOŠENJU I IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA  

               UREĐENJA NASELJA ŠIMUNI 

 

          Marija Radoslović – Temeljem Zakona o prostornom uređenju Gradonačelnik Grada 

Paga donio je  Zaključak o utvrđivanju Prijedloga I Izmjena i dopuna  Urbanističkog plana 

uređenja naselja Šimuni za javnu raspravu.  Javna rasprava održana je u vremenu od 18.03.do 

28.03. ove godine. Tijekom  trajanja javne rasprave prijedlog Plana bio je izložen na javni uvid 

u Gradskoj vijećnici Grada Paga. Javno izlaganje održano je 23.03.2022.godine u Gradskoj 

vijećnici Grada Paga.  Sukladno Zakonu o prostornom uređenju  konačni prijedlog Plana poslan 

je  u Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te je   od istog dobivena 

suglasnost na Plan. Slijedom toga predlaže se Gradskom vijeću Grada Paga donošenje ove 

odluke. 

 

         Obzirom da se nitko nije javio za riječ predsjednica Vijeća dala  je predloženi akt na 

glasanje te je prebrojavanjem glasova konstatirala  da su vijećnici s 10 glasova „za“ 

(jednoglasno)   donijeli 

 

                                                          ODLUKU 

           O DONOŠENJU I IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA  

                                   UREĐENJA NASELJA ŠIMUNI 

 

 

AD - 16. ODLUKA O PRIVREMENOM OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA ZAKUPNINE  

              ZA POSLOVNE PROSTORE U VLASNIŠTVU GRADA 

 

          Ana Šupraha – Gradsko vijeća Grada Paga donijelo je Odluku o privremenom 

oslobođenju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Paga kojom  je 

određeno  da se zakupnicima koji obavljaju djelatnost ugostiteljskih objekata iz skupine 

„Barovi“, vrste noćni klub, noćni bar i disco klub, umanjuje zakupnina za poslovni prostor za 

period od 14. kolovoza 2020. do 30. studenog 2020. za 50%. Nadalje, člankom 3. određeno je 

da u svrhu ostvarivanja prava na umanjenje zakupnine sukladno članku 2., zakupnici su dužni 

najkasnije 31.01.2021. predati zahtjev, uz koji će priložiti i odgovarajući dokaz o kategorizaciji 

ugostiteljskog objekta. Vlasnici takvih objekata obratili  su se  sa zamolbom da se produži rok 

za predaju zahtjeva. Sukladno tome se predlaže donošenje ove odluke. 



 

            Obzirom da se nitko nije javio za riječ predsjednica Vijeća dala  je predloženi akt na 

glasanje te je prebrojavanjem glasova konstatirala  da su vijećnici s 10 glasova „za“  

(jednoglasno) donijeli 

 

                                                           ODLUKU 

           O PRIVREMENOM OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA ZAKUPNINE  

                  ZA POSLOVNE PROSTORE U VLASNIŠTVU GRADA 

 

 

  Otišao vijećnik Željko Maržić te je sjednici nazočno 9 vijećnika. 

 

 

AD-  17.  ODLUKA O  NABAVI OSOBNOG AUTOMOBILA PUTEM OPERATIVNOG 

               LEASINGA 

 

            Ante Fabijanić-  postojeći služeni automobil je dotrajao te predlažem da se za potrebe 

Grada nabavi rabljeni automobil   putem operativnog leasinga na razdoblje od 60 mjeseci 

vrijednosti do 331.000,00 kuna uvećano za  PDV te porez na motorna vozila. 

 

           Obzirom da se nitko Obzirom da se nitko nije javio za riječ nije javio za riječ 

predsjednica Vijeća dala  je predloženi akt na glasanje te je prebrojavanjem glasova konstatirala  

da su vijećnici s 9 glasova „za“  (jednoglasno) donijeli 

 

                                                           ODLUKU 

          O  NABAVI OSOBNOG AUTOMOBILA PUTEM OPERATIVNOG 

                                                        LEASINGA 

 

 

 

 

AD-18. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UGOSTITELJSKOJ  

               DJELATNOSTI 

 

             Branimir Paro Vidolin –  Ovim prijedlogom Odluke predlaže se da se ugostiteljskim  

objektima iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ omogući  duži rad od sada predviđenog tj. od 6,00 

do 03,00 sati.  

        Pored navedenog u prijedlogu Odluke predlažem amandman na način da se u istom članku 

pored  već navedenih ugostiteljskih objekata „Restorani“ i „Barovi“ isti  nadopuni  i sa: „objekti 

jednostavnih usluga“. 

 

        Ante Fabijanić – prihvaćam predloženi amandman. 

 

 

 

 

 

 



         Obzirom da se više nitko nije javio za riječ predsjednica Vijeća dala  je predloženi akt na 

glasanje te je prebrojavanjem glasova konstatirala  da su vijećnici s 9 glasova „za“  

(jednoglasno) donijeli 

 

                                                           ODLUKU 

                 O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UGOSTITELJSKOJ  

                                                 DJELATNOSTI 

 

 

 

AD- 19.  IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE   

               PRORAČUNA GRADA PAGA ZA RAZDOBLJE  TRAVANJ-LIPANJ   

               2022.GODINE 

 

             Diogen Šuljić – Temeljem Zakona o proračunu  propisana je obveza Gradonačelnika 

da tromjesečno   Gradskom vijeću podnosi izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe  

Proračuna Grada Paga. Slijedom toga podnosi se izvješće za  razdoblje  travanj-lipanj 

2022.godine. Proračunska pričuva iznosi 100.000,00 kuna i u navedenom razdoblju nije 

korištena. 

 

       Obzirom da se nitko nije javio za riječ  predsjednica Vijeća dala  je predloženi akt na 

glasanje te je prebrojavanjem glasova konstatirala  da su vijećnici s 10  glasova „za“ 

(jednoglasno) donijeli                                                                                                     

                                                     Z A K L J U Č A K 

 

             Prihvaća se IZVJEŠĆE  o  korištenju sredstava proračunske zalihe  

                Proračuna Grada Paga za razdoblje travanj-lipanj 2022.godine 

 

 

 

VIJEĆNIČKA PITANJA 

 

1. Vesna Fabijanić – Imam nekoliko pitanja: 

1. Što je sa  površinom ispred  „hotela Jadran“ koja je ostala neasfaltirana? 

2. Što je sa radovima na uređenju Stare rive tj. kada će započeti? 

3. Što je i kada će započeti izmjera katastra? 

 

     Ante Fabijanić –taj dio  obale je pod upravom Županijske lučke uprave,  no kako oni nisu 

zainteresirani da to urede to će urediti Grad zajedno sa gradskim tvrtkama o svom trošku. 

Planira se  betoniranje srijedu. 

      Radovi na Staroj rivi prošli tjedan je potpisan ugovor sa Županijskom lučkom upravom i 

oni će biti uvedeni u radove sa datumom  15. srpnja  ali na način da će se tada započeti sa 

izradom betonskih blokova koji će se raditi u Splitu, a stvarni radovi  na rivi u  Pagu će 

započeti 1.rujna. 

 

 

 

 

 

 



 

         Geodetska izmjera  započinje 1. rujna i to na način da će se najprije vršiti u Vlašićima i 

 Miškovićima, a onda na ostalim naseljima na području Grada Paga.  Da bi ta izmjera mogla 

započeti trebamo im omogućiti prostor te ovo Vijeće mora donijeti još neke  odluke vezano za 

te izmjere. 

        Ana Šupraha  -   Grad je potpisao sa Državnom geodetskom upravom ugovor o 

sufinanciranje te izmjere. Intencija Grada je da dio tih troškova plate vlasnici nekretnina. U 

tom smislu će biti i upućena odluka ovom Vijeću. Obzirom na stanje u katastru odnosno 

zemljišniku problem će biti odrediti vlasnike zemljišta.  

 

 

         Franći Bukša-  Zašto nas Županijska lučka uprava ignorira sa uređenjem tog dijela obale 

kada je to u njihovoj nadležnosti a iznajmljivanjem vezova ostvaruju značajne prihode. Da  li 

vezano za takvo ponašanje ovo vijeće može donijeti kakvu odluku. 

        Ante Fabijanić -  Nažalost to je njima dano na upravljanje i oni o tome odlučuju. 

 

2. Jasna Magaš -  kada će započeti sa radom javni bilježnik u Pagu? 

            Ante Fabijanić – vjerujem da će se to dogoditi kroz par dana. Tim više što će  novu 

geodetsku izmjeru raditi javni bilježnik. 

 

3.  Branimir Paro Vidolin -  Da li se mogu postaviti znakovi o zabrani parkiranja  na 

području Starog grada, Lukara i prema Zatonu. 

Ana  Šupraha – To je regulirano Odlukom o komunalnom redu  i ako nema znakova to ne 

znači da je dozvoljeno. 

 

4.  Franči Bukša-  za vrijeme festivala čipke  kao KUD smo imali  goste izvana koji su 

došli autobusom koji je  bio parkiran na prostoru ispred  veslačkog kluba u subotu i 

nedjelju. U nedjelju  je  na autobus ostavljena  kazna za  parkiranje iako on tamo n 

ikome nije smetao. 

Branimir Paro Vidolin – to ste trebali regulirat sa Gradom. 

 

         Ante Fabijanić – ispred MO Šimuni zamoljen sam da  se ovom Gradskom vijeću obrati  

gospođa Marija Višković koja ima  nekretninu na području  Šimuna a koja dijelom ulazi u 

gradsko zemljište i oko čega Grad sa gospođom vodi sudski spor.  

       Gospođa  Marija Višković je pročitala pismo upućeno vijećnicima Gradskog vijeća 

(pismo u privitku Zapisnika). 

       Nakon što je stranka saslušana  rečeno je da će se  sa odvjetnikom Bićanićem, koji 

zastupa Grad u predmetnom sporu, izvidjet  mogućnost rješavanja predmetnog spora o čemu 

će se  gospođa Višković izvijestiti. 

 

 Rad sjednice je završen  u  14,45 sati. 

 

KLASA: 026-02/21-01/11 

URBROJ: 2198/24-05/01-22-7 

Pag,   4. srpnja 2022.                                         
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