ZAPISNIK
5. sjednice GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA održane 31. siječnja 2022.godine u
Kneževom dvoru, Trg k. P. Krešimira IV, s početkom u 14,00 sati.
PRISUTNI: Jasna Magaš, Dinka Maržić, Stipe Žunić, Franči Bukša, Branimir Paro Vidolin,
Ana Šćiran, Ana Kuković Borgelott, Barbara Kurilić, Domagoj Vičević, Toni
Herenda, Mirjana Tičić i Vesna Fabijanić ( praćenje putem video veze)
ODSUTNI: Željko Maržić (opravdao izostanak)
OSTALI: gradonačelnik Ante Fabijanić, pročelnica Ureda Grada Sanja Bukša Kustić,
pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinsko pravne poslove
Ana Šupraha, pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije Diogen Šuljić,
direktorica Čistoće Pag d.o.o. Ana Bukša, predstavnica stručnog izrađivača
Eko -Adria d.o.o. -Koviljka Aškić
Predsjednica je pozdravila sve prisutne te konstatirala da je sjednici nazočno 12
vijećnika i da se mogu donositi pravovaljane odluke.
- verifikacija zapisnika 4. sjednice Gradskog vijeća
Predsjednica Vijeća dala je zapisnik 4. sjednice Gradskog vijeća na verifikaciju.
Toni Herenda- Zapisnik sa 4. sjednice Gradskog vijeća nije ujednačen sa tonskim
zapisom te predlažem da o njemu ne glasamo već da to učinimo na sljedećoj sjednici Vijeća.
Tako npr. kod razmatranja Plana davanja koncesija za 2022.godinu nakon postavljenog
pitanja nema odgovora. Nitko od onih iz stručnih službi koji su trebali odgovarati nema
odgovora.
Nadalje na str. 17. u točki 21. vijećnica Mirjana Tičić je postavila pitanje „Tko utvrđuje
cijenu davanja usluge“ no na njega nema odgovora. To je samo jedan od primjera.
Sanja Bukša Kustić - Vijećnica je postavila pitanje koliko će Općina Povljana plaćati za
tonu odloženog otpada. Odgovor je bio da je to 0,60 lipa po kilogramu. Tonski zapis je
osjetljiv na svako šuškanje i nemoguće je sve čuti.
Ante Fabijanić - Nemoguće je sve zapisat.
Toni Herenda- Da li su svi materijali koji su zatraženi dostavljeni vijećnicima.
Sanja Bukša Kustić – Morate iznijeti konkretan primjer.
Mirjana Tičić – Ovo što je Toni Herenda iznio je samo jedan od primjera. Ja sam tražila
sam da mi se dostavi određena dokumentacija što ne mogu iščitat u zapisniku. Ako nema u
zapisniku onda djelatnici gradske uprave nemaju obvezu mi dostaviti te dokumente.
Na str. 3. tražila sam da mi se dostavi popis nenaplaćenih potraživanja i popis nenaplaćenih
računa, a na str. 19. kod Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom
u vlasništvu Grada Paga za 2022.godinu tražila sam da mi se dostavi očitovanje vezano za
udio Općine Kolan u Pag II odnosno Čistoći Pag d.o.o.
Predsjednica Vijeća je dala na usvajanje zapisnik sa primjedbama vijećnika te nakon
prebrojavanja glasova konstatirala da su sa 11 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ glasom usvojili
zapisnik 4. sjednice Gradskog vijeća održane 15. prosinca 2021.godine.
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Usvajanje dnevnog reda
Predsjednica Vijeća Jasna Magaš predložila je da se dnevni red nadopuni sa točkom:
ODLUKA o davanju Financijskog jamstva u korist Proračuna Republike Hrvatske u svrhu
osiguravanja izvršenja mjera nakon zatvaranja odnosno prestanka obavljanja djelatnosti
odlagališta „Sv. Kuzam“ u Pagu
Zatim je predloženi dnevni red sa dopunom dala na usvajanje.
Nakon prebrojavanja glasova konstatirala je da su vijećnici sa 12 glasova „za“
(jednoglasno) usvojili slijedeći
DNEVNI RED
Prijedlozi:
1. Izbor potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Paga
2. ODLUKE o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na
području Grada Paga ,
3. ODLUKE o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu,
4. ODLUKA o izboru Mandatnog povjerenstva,
5. ODLUKA o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja,
6. ODLUKA o imenovanju POVJERENSTVA za proračun i financije,
7. ODLUKA o imenovanju POVJERENSTVA za prostorno uređenje,
8. ODLUKA o imenovanju POVJERENSTVA za društvene djelatnosti,
9. ODLUKA o imenovanju POVJERENSTVA za komunalno gospodarstvo,
10. ODLUKA o imenovanju POVJERENSTVA za gospodarstvo,
11. ODLUKA o imenovanju POVJERENSTVA za međunarodnu i međugradsku
suradnju,
12. ODLUKA o imenovanju SOCIJALNOG VIJEĆA Grada Paga
13. ODLUKA o davanju Financijskog jamstva u korist Proračuna Republike Hrvatske u
svrhu osiguravanja izvršenja mjera nakon zatvaranja odnosno prestanka obavljanja
djelatnosti odlagališta „Sv. Kuzam“ u Pagu

AD- 1.IZBOR POTPREDSJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA
Jasna Magaš – Upućen je prijedlog šestorice vijećnika ( Jasna Magaš, Ana Šćiran,
Franči Bukša, Barbara Kurilić, Stipe Žunić i Ana Kuković Borgelott ) da se za
potpredsjednicu Gradskog vijeća Grada Paga izabere Dinka Maržić.
Obzirom da se nitko nije javio za riječ predsjednica Vijeća dala je predloženi akt na
usvajanje te nakon prebrojavanja gasova konstatirala da su vijećnici s 11 glasova „za“ i 1
glasom „protiv“ donijeli
ODLUKU
O IZBORU POTPREDSJEDNICE GRADSKOG IVJEĆA GRADA PAGA
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AD- 2.ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA
KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA PAGA
Ana Šupraha – Prošle godine stupio je na snagu Zakon o gospodarenju otpadom
temeljem kojeg je trebalo sačiniti novu odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja
komunalnog otpada na području grada Paga koja vam je dostavljena. Današnjoj sjednici
prisustvuje gospođa Koviljka Aškić koja je predstavnica Eko-Adria d.o.o. tj.stručnog
izrađivača ovo akta te ukoliko imate pitanja možete joj ih postaviti.
Obzirom da se nitko nije javio za riječ predsjednica Vijeća dala je predloženi akt na
usvajanje te nakon prebrojavanja gasova konstatirala da su vijećnici s 11 glasova „za“ , 1
glasom „protiv“ donijeli
ODLUKU
O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA
KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA PAGA

AD - 3.ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU
Ante Fabijanić - Pred vama je prijedlog Odluke uz koju je dano obrazloženje. Stojim na
raspolaganju za pitanja.
Obzirom da se nitko nije javio za riječ predsjednica Vijeća dala je predloženi akt na
usvajanje te nakon prebrojavanja gasova konstatirala da su vijećnici s 10 glasova „za“ 1
glasom „protiv“ i 1 „suzdržanim“ glasom donijeli

ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU
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AD- 4. ODLUKA O IZBORU MANDATNOG POVJERENSTVA
AD- 5. ODLUKA O IZBORU POVJERENSTVA ZA IZBOR I IMENOVANJA,
AD- 6. ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE,
AD- 7. ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROSTORNO UREĐENJE,
AD- 8. ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
AD- 9. ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA KOMUNALNO
GOSPODARSTVO,
AD- 10. ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA GOSPODARSTVO,
AD- 11. ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA MEĐUNARODNU I
MEĐUGRADSKU SURADNJU
AD – 12. ODLUKA O IMENOVANJU SOCIJALNOG VIJEĆA GRADA PAGA
Jasna Magaš – Zaprimljen je zahtjev šestorice vijećnika ( Jasna Magaš, Ana Šćiran,
Franči Bukša, Barbara Kurilić, Stipe Žunić i Ana Kuković Borgelott ) koji predlažu
promjene u povjerenstvima Vijeća umjesto Davora Fabijanića kojemu je prestao mandat
vijećnika. Slijedom toga predlaže se donošenje predloženih Odluka.
Vijećnica Mirjana Tičić predložila je da se za točke 4-12. dnevnog reda glasaju u paketu
što su vijećnici prihvatili.
Obzirom da se nitko nije javio za riječ predsjednica Vijeća dala je predložene akte na
usvajanje te nakon prebrojavanja gasova konstatirala da su vijećnici s 11 glasova „za“ i 1
glasom „protiv“ donijeli
ODLUKU O IZBORU MANDATNOG POVJERENSTVA
ODLUKU O IZBORU POVJERENSTVA ZA IZBOR I IMENOVANJA
ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PRORAČUN I FIANNCIJE
ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROSTORNO UREĐENJE
ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

ODLUKUO IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA GOSPODARSTVO
ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA MEĐUNARODNU I
MEĐUGRADSKU SURADNJU
ODLUKU O IMENOVANJU SOCIJALNOG VIJEĆA GRADA PAGA
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AD- 13. ODLUKA O DAVANJU FINANCIJSKOG JAMSTVA U KORIST PRORAČUNA
REPUBLIKE HRVATSKE U SVRHU OSIGURAVANJA IZVRŠENJA MJERA
NAKON ZATVARANJA ODNOSNO PRESTANKA OBAVLJANJA
DJELATNOSTI ODLAGALIŠTA „SV. KUZAM“ U PAGU
Diogen Šuljić - Sukladno zakonu o održivom gospodarenju otpadom tvrtka Čistoća
Pag d.o.o. dužna je dostaviti jamstvo koje de daje u korist držanog proračuna RH a u svrhu
osiguravanja izvršena mjera nakon zatvaranja odnosno prestanka obavljanja djelatnosti
odlagališta, koje se odnosi na troškove zatvaranja odlagališta te održavanja i nadzora
odlagališta, a radi ishodovanja dozvole za gospodarenje otpadom na lokaciji Sv. Kuzam.
Zahtjev za izdavanje dozvole podnijelo ja Čistoća Pag, te je Financijsko jamstvo obavezan
prilog zahtjeva. Stoga se podnosi prijedlog ove Odluke čiji je sastavni dio i Izjava o
financijskom jamstvu. Jamstvo se daje na iznos od 2.607.000,00 kuna na rok od najmanje 30
godina nakon zatvaranja odlagališta.
Obzirom da se nitko nije javio za riječ predsjednica Vijeća dala je predloženi akt na
usvajanje te nakon prebrojavanja gasova konstatirala da su vijećnici s 10 glasova „za“ 1
glasom „protiv“ i 1 „suzdržanim“ glasom donijeli
ODLUKU
O DAVANJU FINANCIJSKOG JAMSTVA U KORIST PRORAČUNA
REPUBLIKE HRVATSKE U SVRHU OSIGURAVANJA IZVRŠENJA
MJERA NAKON ZATVARANJA ODNOSNO PRESTANKA OBAVLJANJA
DJELATNOSTI ODLAGALIŠTA „SV. KUZAM“ U PAGU
-VIJEĆNIČKA PITANJA
1. Mirjana Tičić – Da li je Grad Pag član udruge gradova RH. Putem te udruge može se
prijaviti i dobiti besplatna obuka za vijećnike kao i za gradske službenike i
namještenike.
Ante Fabijanić – Da, Grad Pag je član te udruge, a za sada nismo razmišljali o toj
obuci
2. Toni Herenda – Zakon o komunalnom gospodarstvu kaže da se naknada plaća i za
neizgrađeno građevinsko zemljište a pod tim se smatra zemljište na kojem se nalazi
hotel Belevue. Zanima me da li Grad vezano za to ima kakvih prihoda.
Također bi trebalo da komunalni redari vode računa o održavanju i čišćenju javnih
površina – to je članak 104. te slijedom tog članka trebalo bi pokrenuti postupak i
mjere temeljem članka 114. Da li se to iskoristilo kod zgrade nekadašnjeg hotela
Belevue?
Ante Fabijanić – Što se tiče Belevua znam da plaćanju nekakvu naknadu no ovog
trenutka ne znam kolika je. Što se tiče tog ruševnog objekta komunalni redari su izašli
na teren i napravili nekoliko zapisnika . Trenutni vlasnik je Agram banka i sa njihovim
predstavnicima imam dogovoren sastanak u četvrtak po tom pitanju. Očekujem
rješenje, a ukoliko ne bude dogovora ići ćemo sa izmjenama i dopunama prostornog
plana pa će drugačije razmišljati.
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3. Branimir Paro Vidolin – Da li nam možete reći kakve aktivnosti priprema tvrtka Pag
turizam za ovu turističku sezonu?
Da li su bivši direktori gradskih tvrtki sebi radili sistematizaciju na način da i kada ne
budu direktori imamu isti koeficijent za obračun plaće? Da li je to istina ili ne?
Ante Fabijanić – Tvrtka Pag turizam će se vrlo brzo očitovati ovom Vijeću sa svojim
programom za ovo ljeto. Vjerujem da će ta tvrtka vrlo brzo profunkcionirat i biti
samoodrživa.
Što se tiče ugovora bivših direktora, a mislim da se odnosi na direktore Komunalnog
društva i direktora Čistoće, za drugi puta ću vam pripremit odgovor.
4. Toni Herenda- Što se događa na području Paladinke. Nešto se tamo probija. Da li
znate o čemu se radi?
Ante Fabijanić – Ne znam točno o čemu se radi. Možda je je vlasnik kakvog OPG-a
podnio zahtjev za to.
Toni Herenda – Da li ima kakvih novosti sa zgradom na pijaci oko koje je postavljena
skela.
Ante Fabijanić - vrše se pregovori sa vlasnikom stana obzirom da on ima procjenu
vrijednosti tog stana na 150.000,00 EUR-a a mi na 80.000,00.
5. Domagoj Vičević- dao bih samo jednu sugestiju, a to je da se direktori gradskih tvrtki
biraju putem javnog natječaja, a ne da to bude odluka gradonačelnika.
Ante Fabijanić - imam zakonsku mogućnost da ja biram i tu sam iskoristio.
Rad sjednice je završen u 14,30 sati.
KLASA: 026-02/21-01/11

URBROJ: 2198/24-05/01-22-5
Pag, 31. siječnja 2022.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAGA
Zapisničar
Iris Omazić

Pročelnica
Ureda Grada
Sanja Bukša Kustić

Predsjednica
Gradskog vijeća
Jasna Magaš,v.r.
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