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                                                            Z A P I S N I K 

                                                   

8. sjednice GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA   održane   4. listopada 2022.godine u  

Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1, s početkom u 13,30 sati. 

  

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

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

ODSUTNI:   Toni Herenda,  Mirjana Tičić  i Željko Maržić (opravdali izostanak) i  Domagoj  

                      Vičević              

 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 i 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 7.  sjednice Gradskog vijeća 

 

          Predsjednica Vijeća dala je zapisnik 7. 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 9 glasova „za“ (jednoglasno) usvojen 

zapisnik 7. sjednice Gradskog vijeća održane 4. srpnja 2022.godine. 

 

Usvajanje dnevnog reda 

 

       Predsjednica Vijeća predložila je dopunu dnevnog reda sa slijedećim točkama: 

- ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o načinu plaćanja usluga Dječjeg vrtića Paški 

mališani, 

- ODLUKA o utvrđivanju ekonomske cijene boravka djece u Dječjem vrtiću Paški 

mališani Pag 

- Rasprava o sanaciji odlagališta otpada (Sv. Kuzam, Sv. Grgur) 

 

       Predsjednica Vijeća dala je predloženi dnevni red na glasanje te nakon prebrojavanja 

glasova konstatirala je da su vijećnici sa 9 glasova „za“ (jednoglasno)   usvojili slijedeći 

 

                                                    D N E V N I   R E D 

 

1. ODLUKA o utrošku sredstava turističke pristojbe za 2022.godinu, 

2. ZAKLJUČAK o prijedlogu  imenovanja mrtvozornika za  područje Grada Paga, 

3. ODLUKA o sufinanciranju katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere 

na području Grada Paga, za dijelove k.o. Pag, k.o. Povljana i k.o. Dinjiška, 

4.  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o načinu plaćanja usluga Dječjeg vrtića Paški 

mališani, 

5. ODLUKA o utvrđivanju ekonomske cijene boravka djece u Dječjem vrtiću Paški 

mališani Pag, 

6. Rasprava o sanaciji odlagališta otpada (Sv. Kuzam, Sv. Grgur) 
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AD- 1. ODLUKA  O UTROŠKU SREDSTAVA TURISTIČKE PRISTOJBE  

            ZA 2022.GODINU 

 

           Diogen  Šuljić – Zakonom o turističkoj pristojbi određeno je da je 30 % od ostvarenih 

sredstava od turističke pristojbe doznačuje općini ili gradu na području na kojem su ostvarena 

te na kojem  je osnovana turistička zajednica i koja se koriste za  poboljšanju uvjeta boravka 

turista. Isto tako Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma određen 

način suradnje lokalne turističke zajednice s jedinicom lokalne samouprave radi poboljšanja 

uvjeta boravka turista. 

        Slijedom navedenog, a temeljem predviđenih sredstava u Proračunu Grada Paga,  

predlaže se Odluka o utrošku sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu. 

 

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

usvajanje te  nakon prebrojavanja glasova konstatirala da su vijećnici sa 9 glasova „za“ 

(jednoglasno) donijeli 

 

                                                             ODLUKU 

                   O UTROŠKU SREDSTAVA TURISTIČKE PRISTOJBE  

                                                     ZA 2022.GODINU 

 

 

 

AD – 2.  ZAKLJUČAK O PRIJEDLOGU  IMENOVANJA MRTVOZORNIKA 

              ZA  PODRUČJE GRADA PAGA 

 

       Sanja Bukša Kustić -Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da predstavničko tijelo 

jedinica područne (regionalne) samouprave na prijedlog općinskih, odnosno gradskih vijeća 

imenuje potreban broj doktora medicine i drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup 

smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove. 

      Gospodin A. Čačić obratio se Gradu Pagu  s molbom da ga se predloži za imenovanje 

Županijskoj skupštini Zadarske županije. Obzirom da  isti ispunjava potrebne uvjete predlaže 

se donošenje predloženog Zaključka. 

 

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

usvajanje te  nakon prebrojavanja glasova konstatirala da su vijećnici sa 9 glasova „za“ 

(jednoglasno) donijeli 

 

                                                    ZAKLJUČAK  

                  O PRIJEDLOGU  IMENOVANJA MRTVOZORNIKA 

                                     ZA  PODRUČJE GRADA PAGA 
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AD – 3. ODLUKA O SUFINANCIRANJU KATASTARSKE IZMJERE I IZRADE  

              ELABORATA KATASTARSKE IZMJERE NA PODRUČJU GRADA PAGA, 

              ZA DIJELOVE K.O. PAG, K.O. POVLJANA I K.O. DINJIŠKA 

  

             Ana Šupraha -  Uz prijedlog Odluke vam je dostavljeno detaljno obrazloženje te 

stojim na raspolaganju za  vaša pitanja. 

            Ana Kuković Borgelott – Ukoliko je više vlasnika jedne parcele da li će svatko platiti  

500,00 kuna ili će se dijeliti ovisno o broju vlasnika. 

           Ana Šupraha – Iznos od 500,00 kuna po parceli dijeliti će se sa brojem vlasnika 

pojedine parcele. 

          Branimir Paro Vidolin – Ukoliko se vlasnik ne pojavi na izmjeri da li to znači da se 

odriče te parcele. 

          Ana Šupraha  -  to je stvar geodeta no ukoliko se dogodi da da više okolnih čestica ne 

bude obilježeno onda se upisuje postojeće vlasnike. Nakon provedene izmjere odnosno kada 

se napravi konačni elaborat izmjere  biti će javni uvid. Što se tiče izmjere svi koji su pozvani 

trebaju  imati nekakav dokaz o vlasništvu, bilo  rješenje o nasljeđivanju, darovni ugovor ili dr. 

        Vesna Fabijanić –  Smatram da je  plaćanje paušala od 300,00 kuna za svakog 

nepravedno obzirom da netko ima možda jednu  česticu, a netko drugi više njih. 

         Stipe Žunić – Koliko vidim iz prijedloga Odluke fiksni dio je određen a varijabilni će 

ovisiti o broju vlasnika u pojedinoj parceli. Vidim da su neki dobili poziv dok drugi koji bi 

također trebali biti pozvani nisu. Da li izmjera ide nekim redoslijedom. Ukoliko ima kakvih 

nedoumica Grad upućuje ljude kod geodeta koji će im dati sva potrebna obrazloženja. 

        Barbara Kurilić – Da li ljudi koji nisu u mogućnosti prisustvovati m izmjeri mogu poslati  

nekog drugog u svoje ime. 

         Ante Fabijanić -  U svakom pozivu stoji broj geodetske kuće koja vrši izmjeru i sve što 

vas zanima možete  njih upitati. 

        

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

na usvajanje te  nakon prebrojavanja glasova konstatirala da su vijećnici sa 8 glasova „za“ i 1 

„suzdržanim“ glasom donijeli 

 

                                                             ODLUKU 

               O SUFINANCIRANJU KATASTARSKE IZMJERE I IZRADE  

        ELABORATA KATASTARSKE IZMJERE NA PODRUČJU GRADA PAGA, 

              ZA DIJELOVE K.O. PAG, K.O. POVLJANA I K.O. DINJIŠKA 

 

 

 

 

AD- 4. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAČINU PLAĆANJA USLUGA  

         DJEČJEG VRTIĆA PAŠKI MALIŠANI 

 

       Sanja Bukša Kustić -Gradsko vijeće Grada Paga 8. srpnja 2022.g. donijelo je Odluku o 

načinu plaćanja usluga Dječjeg vrtića Paški mališani. 

Člankom 2. navedene Odluke utvrđen je udio sudjelovanja roditelja u cijenu Vrtića i to za 

roditelje s prebivalištem na području Grada i roditelje koji nemaju prebivalište na području 

Grada ili nemaju prebivalište na području ostalih lokalnih samouprava koji su potpisnici 

Ugovora.  
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Članak 2. iz Odluke koja je na snazi glasi: 

„Sudjelovanje roditelja/skrbnika korisnika s prebivalištem na području Grada Pag u plaćanju 

programa predškolske ustanove Dječjeg vrtića Paški mališani Pag u razdoblju od 1. rujna do 

31. kolovoza tekuće godine iznosi za:   

- cjelodnevni 10-satni boravak  35,50  kuna po danu 

- cjelodnevni 10-satni boravak za jaslice  37,20 kuna po danu 

- poludnevni 6-to satni boravak (poludnevni)  25,00  kuna po danu. 

Roditelj/ skrbnik koji je 1. rujna  upisao dijete koje nije navršilo godinu dana starosti, plaća 

mjesečno paušal u visini od 200,00 kuna sve dok dijete ne ostvari pravo polaska u Vrtiću, 

odnosno punih 12. mjeseci života.  

Roditelji/ skrbnici koji nemaju prebivalište na području Grada Paga ili nemaju prebivalište na 

području ostalih lokalnih samouprava koji su potpisnici Ugovora plaćaju punu cijenu usluga 

Vrtića u visini od 2.660,00 kuna mjesečno kroz cijelu pedagošku godinu.“ 

Predloženom izmjenom Odluke mijenja se stavak 3. na način da se iznos 2.660,00 kuna briše, 

te se plaćanje roditelja koji nemaju prebivalište na području Grada ili imaju prebivalište na 

području jedinice lokalne samouprave koja nije zaključila Ugovor s Vrtićem vezuje uz 

ekonomsku cijenu vrtića. Odluku o visini ekonomske cijene Vrtića donosi Gradsko vijeće 

Grada Paga. 

  

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

usvajanje te  nakon prebrojavanja glasova konstatirala da su vijećnici sa 9 glasova „za“ 

(jednoglasno) donijeli 

                
                                                             ODLUKU 

          O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAČINU PLAĆANJA USLUGA  

                             DJEČJEG VRTIĆA PAŠKI MALIŠANI 

 

 

 

AD-5. ODLUKA O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CIJENE BORAVKA DJECE U  

           DJEČJEM VRTIĆU PAŠKI MALIŠANI PAG 

  

        Sanja Bukša Kustić -Gradsko vijeće Grada Paga 2016. godine donijelo je Odluku o 

ekonomskoj cijeni Vrtića. Ekonomska cijena obuhvaća troškove-izdatke za radnike (bruto 

plaće, naknadne i materijalna prava radnika), trošak prehrane djece, uvjete boravka djece 

(materijalni izdaci, energija, komunalije, čistoća, tekuće održavanje objekta i opreme), nabava 

namještaja, opreme i sitnog inventara.   

Obzirom na znatno povećanje  materijalnih troškova, troškova prehrane,  troškova energenata, 

troškova tekućeg i investicijskog održavanja predlaže se povećanje ekonomske cijene Vrtića. 

 

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

usvajanje te  nakon prebrojavanja glasova konstatirala da su vijećnici sa 9 glasova „za“ 

(jednoglasno) donijeli  

                                                             ODLUKU 

          O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CIJENE BORAVKA DJECE U  

                       DJEČJEM VRTIĆU PAŠKI MALIŠANI PAG 
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AD – 6. RASPRAVA O SANACIJI ODLAGALIŠTA OTPADA (SV. KUZAM,  

              SV. GRGUR) 

 

             Ana Bukša – Sanacija odlagališta otpada ide u tri faze. Dvije su završene.  

          Prva faza je obuhvaćala  sanaciju  odlagališnog prostora „in situ“ u što ulazi izgradnja 

brtvenog sustava preko postojećeg, starog otpada, izgradnja sustava za prihvat procjednih 

voda, izgradnja  obodne ceste i obodnog nasipa, izgradnja dijela sustava za oborinske vode, 

izvedba porte, izgradnje elektroopskrbne mreže, izvedba ograde, izgradnja vanjske hidrantske 

mreže te ostali radovi koji su izvedeni tijekom dosadašnjeg dijela uređenja i sanacije 

odlagališta otpada Sv. Kuzam. Sanacija je završena. 

        Druga faza je obuhvaćala izgradnju obodnog nasipa na izvedbenom brtvenom sustavu te 

izgradnju dijela sustava za prihvat procjednih voda sa spojem na izvedeni sustav, a sve radi 

prihvata novog otpada. Sanacija je završena. 

      Treća faza obuhvaća zatvaranja odlagališnog prostora, odnosno izgradnju  prekrivnog 

brtvenog sustava preo ugrađenog otpada i izvedbu pasivnog sustava otplinjavanja na 

zatvorenom odlagalištu. Sanacija se planira završiti do 2027. godine. 

      Pored odlagališta otpada   radilo se i na sanaciji Reciklažnog dvorišta . Gdje je prva faza 

završena, a koja je obuhvaćala izgradnju prometnih površina,  izvedbu  zgrade za zaposlene, 

izvedbu montažne kolne vage,  elektroopskrbu, vodoopskrbu, odvodnju sanitarnih voda, 

odvodnju oborinskih voda, nabavu komunalne opreme, odnosno kanti i kontejnera za 

skladištenje odvojeno sakupljenih sastavnica komunalnog otpada te ostale radove koji su 

izvedeni tijekom dosadašnjeg dijela uređenja i sanacije odlagališta otpada Sv. Kuzam. 

      Druga faza obuhvaća izgradnju hale i nabavu opreme za sortiranje i skladištenje za što je 

spremna dokumentacija i čekamo natječaj Ministarstva. 

     Također planira se, da bi sve bilo jedna funkcionalna cjelina, i izgradnja prostora za 

skladištenje s nadstrešnicom, dijela sustava za odvodnju oborinskih voda sa spojem na 

izvedbeni sustav za što je spremna dokumentacija te se čeka natječaj Ministarstva. 

         Obzirom da su to odlagalište koristile i druge jedinice lokalne samouprave tj. sada 

Općina Kolan i Općina Povljana trebale su sudjelovati i u financiranju  sanacije odlagališta 

što  nisu učinile. 

        Sanja Bukša Kustić – Direktorica je ukazala da bi se  u sanaciju odlagališta trebale 

uključiti i ostale jedinice lokalne samouprave tim više što su ti troškovi visoki. Stoga bi ovo 

Vijeće trebalo zauzeti stav u obliku zaključka kako bi gradonačelnik mogao krenuti u  

pregovore sa njima oko  sudjelovanja u sanaciji ili da ovo vijećnici prime na znanje kao 

informaciju direktorice Čistoće Paga d.o.o. 

        Franči Bukša – predlažem da ovlastimo gradonačelnika da  razgovara sa Općinom Kolan 

i Općinom Povljana oko uključivanja u financiranje sanacije odlagališta. 

        Ante Fabijanić – Prema saznanjima  te općine nisu zainteresirane da sudjeluju u 

financiranju sanacije odlagališta. Radi se o  vrlo velikim troškovima. Sa područja  Općine 

Povljana i Općine Kolan su ranije   koristile to odlagalište te bi se trebale i uključiti u tu 

sanaciju. 

           Ana Bukša-  Radi samo o sanaciji odlagališta gdje je do sada potrošeno oko 32 

milijuna kuna.  60% toga je  financirala RH a preostalih 40%  trebamo mi kao jedinica 

lokalne samouprave. 
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         Branimir Paro Vidolin -  koliko vidim   do 2027.godine  imamo kapacitete za 

zbrinjavanje otpada. Što nakon toga. 

           Ana Bukša-  mi imamo dozvolu da do tada tamo odlažemo otpad ali ćemo kapacitete 

popuniti i ranije. Općina  Povljana  nam puni oko 400 tona godišnje. To su velike količine. 

          Ana Kuković Borgelot – Kako se možemo zakonski zaštititi. 

          Ante Fabijanić – upravo na ovaj način. Obzirom da nam je Općina Povljana dužna cca 

150.000,00 kuna , kao predsjednik Skupštine Društva, nalažem direktorici Čistoće Pag d.o.o. 

da odbije primati otpad koji se dovozi  sa područja Općine Povljana. 

          Jasna Magaš - onda predlažem da donesemo zaključak kojim ćemo ovlastiti 

gradonačelnika da razgovara sa općinom Povljana i Općinom Kolan oko  sufinanciranja 

odlagališta otpada te isti dala na usvajanje. 

 

            Vijećnici su  sa 9 glasova „za“ (jednoglasno) donijeli slijedeći 

 

     Z A K LJ U Č A K 

 

           Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Paga da obavi razgovore sa drugim jedinicama 

lokalne samouprave na području otoka Paga koje su koristile odlagalište otpada Sv. Kuzam i 

Sv. Grgur,a u vezi sufinanciranja istih. 

 

 

  VIJEČNIĆKA PITANJA 

 

1. Ana Kuković Borgelot – Kada će se na cesti koja prolazi kroz Dinjišku postaviti 

svjetlosne oznake kod pješačkih prelaza. 

Ante Fabijanić – Trebale bi biti postavljeno u ponedjeljak. 

 

2. Branimir Paro Vidolin – Čujem da pedijatrica opet ne radi.  Da li će raditi ili ne. 

Ante Fabijanić – Bilo je nekih problema oko načina  plaćanja. Ponudili smo joj nekoliko 

opcija  koje ona nije prihvatila. Sada smo ponudili  nove opcije  i nadamo se da će se to 

riješiti kroz narednih  10-ak dana. 

 

3. Franči Bukša- Primjećujem da na već nekoliko sjednica vijeća nisu prisutni oporbeni 

vijećnici, a čujem da po gradu o svemu raspravljaju. 

 

 

 Rad sjednice je završen  u  14,05 sati. 
 

KLASA: 026-02/21-01/11 

URBROJ: 2198/24-05/01-22-8 

Pag,   4. listopada 2022.                                         

                                          GRADSKO VIJEĆE GRADA PAGA 

 

Zapisničar                                           Pročelnica                                      Predsjednica 

Iris Omazić                                        Ureda Grada                                   Gradskog vijeća 

            Sanja Bukša Kustić                              Jasna Magaš 

 

 


