
   
REPUBLIKA HRAVATSKA  

ZADARSKA ŽUPANIJA 

            OPĆINA PAKOŠTANE 

                 Općinsko vijeće 

23 211 Pakoštane, Ulica Kraljice Jelene 78 

Tel: 023/381-060     Fax:023/381-064 

KLASA: 021-05/20-01/13 

URBROJ: 2198/18-02-01/01-20-2 

Pakoštane,  10. lipnja   2020. godine  

 

      -  članovima  Općinskog vijeća Općine Pakoštane 

      -  općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika 

      -  pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela  

                  -  predsjednicima vijeća mjesnih odbora Općine Pakoštane  

 

 

PREDMET: POZIV NA 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  OPĆINE PAKOŠTANE   

   za   dan  17. lipnja   2020. godine u 19,00 sati  

 

- dostavlja se 

 

 

  Na temelju članka 54. i 55.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pakoštane („Službeni 

glasnik Općine Pakoštane“ br. 02/2009 i 2/2013),  predsjednik Općinskog vijeća Općine Pakoštane,    

saziva 

 

      16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pakoštane,  

  za dan 17. (SRIJEDA) LIPNJA  2020. godine, u 19,00 sati 

 

te predlaže slijedeći:  

 

DNEVNI RED 

 

Aktualni sat  

 

1. Verifikacija ZAPISNIKA sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Pakoštane 

2. Prijedlog ODLUKE o izradi Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa uvale Vrgada  

3. Prijedlog ODLUKE o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine 

Pakoštane u 2019. godini i Izvješća o provedbi mjera gospodarenja otpadom Općine Pakoštane za 

2019. godinu te Plana provedbe mjera gospodarenja otpadom za 2020. godinu  

4. Prijedlog PLANA  operativne provedbe programa aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara na 

području Općine Pakoštane za 2020. godinu  

5. Prijedlog PLANA aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara Općine Pakoštane za 

2020. godinu  

6. Prijedlog ODLUKE o oslobađanu obveznika od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i 

građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti /za drugi kvartal 2020. godine/  

*odnosi se na pravne subjekte kojima je bio zabranjen rad odlukom Stožera Civilne zaštite 

Republike Hrvatske 

7. Prijedlog ODLUKE o oslobađanju obveznika od plaćanja najamnine, zakupnine, naknade za pravo 

građenja, za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti /za 

vrijeme obustave obavljanja poslovne djelatnosti/ 



*odnosi se na pravne subjekte kojima je bio zabranjen rad odlukom Stožera Civilne zaštite 

Republike Hrvatske 

8.    Prijedlog ODLUKE o privremenom reguliranju naplate usluge Dječjeg vrtića Gardelin Pakoštane  

        za vrijeme ograničenja rada vrtića  

9. Prijedlog ODLUKE o  mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Gardelin – Pakoštane od 

roditelja-korisnika usluga  

*cjenik koji će se primjenjivati od rujna 2020. godine 

10. Prijedlog ODLUKE o imenovanju ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Gardelin Pakoštane  

 

       

Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 

broj:  381-060 ili 381-059.  

        Predsjednik  Općinskog vijeća 

                               Slavko Maksan 

 

 

*napomene (pojašnjenja) 


