
 
REPUBLIKA HRVATSKA  

ZADARSKA ŢUPANIJA  

   OPĆINA PAKOŠTANE 

        Općinski načelnik  

opcina.pakostane@zd.t-com.hr 

tel. 023 381 060  /  fax. 023 381 064  

Klasa: 022-05/18-01/80 

Urbroj: 2198/18-01-01/01-19-5 

Pakoštane,  02. srpnja  2019. godine  

 

Temeljem odredbe  članka 9. Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik   Općine 

Pakoštane br. 3/2012) i  članka 43. Statuta Općine Pakoštane („Službeni glasnik Općine Pakoštane“ 

br. 2/2009., 3/2009., 2/2013 i 1/2014.), Općinski načelnik Općine Pakoštane,  dana 02. srpnja  2019. 

godine,  donio je   

              O D L U K U 

o dopuni Odluke o zakupu   javnih površina 

za postavu kioska (stalni kiosci) u naselju Pakoštane 

 

I. 

 Ovom Odlukom dopunjuje se Odluka o zakupu javnih površina za postavu kioska (stalni 

kiosci) u naselju Pakoštane, Klasa: 022-05/18-01/80, Urbroj: 2198/18-01-01/01-18-4 od 16.04.2018. 

godine, na način da se u točki III. Odluke, iza pod točke 3) dodaje pod točka 4) koja glasi:  

„4)  na predjelu Jaz u Pakoštanima - I. (prva) zona / kat. čest. broj 2010/1 nove izmjere k.o. 

Pakoštane: 

 - PEKARNICI KROŠTULA d.o.o. Zagreb, Kranjčevićeva 50,   za   trgovinu  – pekarski 

proizvodi – lokacija br. 2.  za postavu stalnog kioska od 12m²  za koji zakupnina iznosi 56,00kn/m² 

mjesečno te  dodatna površina ispred kioska od 12m² (za potrebe rada kioska) koja se koristi sezonski 

(od 02.07. -30.09. 2019.;  od 01.06.-30.09. 2020.; od 01.06.-16.06.2021.) za koju zakupnina 

iznosi 1,75kn/m² dnevno;  

 odnosno zakupnina iznosi 705,95kn (slovima: sedamstopetkuna i 95/100 lipa) 

mjesečno tijekom trajanja zakupa.   
 

               II. 

 Zakup javne  površine iz točke I. ove dopune Odluke,  daje  se u zakup PEKARNICI 

KROŠTULA d.o.o. Zagreb, Kranjčevićeva 50 na vremenski period  od 02. srpnja 2019. godine 

do 16.  lipnja 2021. godine.                     

Sa  zakupnikom iz ove Odluke Općina Pakoštane će zaključiti ugovor o zakupu,  kojim će biti 

pobliže ugovorena međusobna prava i obveze ugovornih strana.  

          

            IV. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti na oglasnoj ploči u zgradi 

Općine Pakoštane, na adresi Kraljice Jelene 78, Pakoštane te na  Interenet stranici Općine Pakoštane : 

www.opcina-pakostane.hr 

 UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
 Protiv ove odluke  nezadovoljna stranka može izjaviti žalbu Općinskom vijeću Općine 

Pakoštane u roku   od  15 dana  dana od dana dostave  ove Odluke.  

 

        Općinski načelnik  

                            Milivoj Kurtov 

mailto:opcina.pakostane@zd.t-com.hr
http://www.opcina-pakostane.hr/


 

DOSTAVITI: 

1. PEKARNICA  KROŠTULA d.o.o. Zagreb, Kranjčevićeva 50  

2. Jedinstveni upravni odjel - Referada za proračun, financije i javne potrebe - ovdje  

3. Evidencija - ovdje  

 

 

 

 

 


