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Na temelju članka 5. stavka 7. i 8. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
(«Narodne novine», broj 16/07, 124/10 i 56/10) i članka 29. Statuta Općine Pakoštane
(«Službeni glasnik Općine Pakoštane», broj 2/09, 3/09, 2/13 i 1/14) Općinsko vijeće Općine
Pakoštane, na svojoj 18. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2016. godine donosi
ODLUKU
o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove
zemljišnih knjiga na području Općine Pakoštane
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuje visina sredstava koju fizičke i pravne osobe – nositelji
prava na nekretninama na području Općine Pakoštane (u nastavku teksta: suinvestitori)
plaćaju za sufinanciranje nove katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga za katastarske
općine na području Općine Pakoštane (k.o. Vrana, k.o. Vrgada i k.o. Pakoštane).
Članak 2.
U smislu ove Odluke, suinvestitor je:
- zemljišnoknjižni ili izvanknjižni vlasnik za cijelo (u nastavku: isključivi vlasnik) na
jednoj ili više katastarskih čestica na području Općine Pakoštane (u nastavku: - kat. čestica,
- nekretnina), kao i svaki sudionik razvrgnuća suvlasničke i suposjedničke zajednice u
postupku katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga, bez obzira da li je istovremeno i
suvlasnik odnosno suposjednik na nekoj drugoj ili više drugih nekretnina,
- suvlasnička zajednica ili zajednica suposjednika na jednoj ili više kat. čestica, čiji
članovi istovremeno nisu i isključivi vlasnici iz podstavka 1. ovoga članka, odnosno druge
osobe koje osnivaju suvlasničku zajednicu, ako u postupku katastarske izmjere i obnove
zemljišnih knjiga sve svoje nekretnine upisuju kao suposjed odnosno suvlasništvo članova
zajednice,
- svaki zemljišnoknjižni ili izvanknjižni vlasnik odnosno zajednica suvlasnika
posebnog dijela nekretnine (etažno vlasništvo) u stambenoj odnosno poslovnoj zgradi
izgrađenoj na jednoj ili više kat. čestica.
Članak 3.
Suinvestitor, kao vlasnik nekretnina na području Općine Pakoštane, obvezuje se platiti
Općini Pakoštane pripadni udio u sufinanciranju izvršenja radova iz članka 1. ove odluke
u iznosu od 750,00kuna (slovima: sedamstopedesetkuna) po potpisu Ugovora o
sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Pakoštane
(dalje u tekstu: Ugovor), odnosno po pravomoćnosti Rješenja o sufinanciranju katastarske
izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Pakoštane, a prije javnog izlaganja.
Iznos iz stavka 1. ovoga članka suinvestitor je u obvezi platiti najkasnije do
pristupa na javni uvid u podatke katastarske izmjere.
Dan pristupa na javni uvid u podatke katastarske izmjere je dan koji će javno objaviti
Općina Pakoštane na zahtjev Geodetskog zavoda d. d. Split koji za Općinu Pakoštane obavlja
geodetsko-katastarsku uslugu izrade katastra nekretnina.
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Članak 4.
Nakon prikupljenih podataka o vlasnicima i broju parcela, uz cijenu iz članka 3. ove
odluke, određuje se iznos od 300,00 kuna za vlasnike (suvlasnike) po parceli koji iznos se
plaća neposredno nakon izlaganja.
Članak 5.
Vlasnici koji su do početka nove katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga riješili
svoje imovinsko stanje do faze uknjižbe nekretnine u zemljišnim knjigama 1/1 dužni su platiti
samo paušalni iznos od 750,00 kn iz članka 3. ove odluke.
Članak 6.
Općina Pakoštane i suinvestitori sklapaju ugovore o sufinanciranju katastarske izmjere
i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Pakoštane, u skladu s odredbama ove odluke.
Suinvestitori su na poziv Općine Pakoštane kojim će biti određen rok za zaključenje
ugovora iz članka 3. ove odluke, dužni pristupiti zaključenju ugovora iz članka 3. ove odluke.
Ukoliko suinvestitori na poziv Općine Pakoštane ne pristupe zaključenju ugovora iz
članka 3. ove odluke, Jedinstveni upravni odjel Općine Pakoštane će sukladno odredbi članka
5. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina te odredbama ove odluke, donijeti rješenje
kojim će biti određena obveza sufinanciranja katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga
na području Općine Pakoštane.
Ugovore iz stavka 1. ovoga članka ovlašten je za Općinu Pakoštane sklopiti općinski
načelnik.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u «Službenom glasniku
Općine Pakoštane».
Klasa: 021-05/16-01/15
Urbroj: 2198/18-02-01/01-16-02
Pakoštane, 24. svibnja 2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE
Predsjednik
Slavko Maksan
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Temeljem članka 29. Statuta Općine Pakoštane („Službeni glasnik Općine Pakoštane“ broj
2/09, 3/09, 2/13 i 1/14) i članka 2. Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima
(„Narodne novine“ broj 79/14, 41/15 i 75/15) Općinsko vijeće Općine Pakoštane na svojoj
18. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o izgradnji spomen obilježja

Članak 1.
Ovom Odlukom definira se izgradnja spomen obilježja u naselju Drage u spomen
pogibije hrvatskog Viteza Mira Barešić.
Članak 2.
Spomen obilježje će se postaviti na trgu Mira Barešić u naselju Drage na nekretnini
koju čine čest.zem. broj 2367/1 i čest. zem. broj 2367/6 stare izmjere k.o. Pakoštane u
Dragama, koje su u vlasništvu Općine Paakoštane.
Članak 3.
Financijska sredstva za izgradnju spomen obilježja iz čl. 1. ove odluke osigurana su u
Proračunu Općine Pakoštane za 2016. godinu (“Službeni glasnik Općine Pakoštane” 4/2015.),
na “poziciji R051 – uređenje trga Mira Barešić”.
Općina Pakoštane je nositelj izgradnje spomen obilježja, a partner u projektu je
Udruga Hrvatski vitez Miro Barešić sa sjedištem u Dragama, Dr. Mile Budaka 2.
Članak 4.
Ovom odlukom ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Pakoštane na provedbu svih
pravnih radnji i aktivnosti radi realizacije ove Odluke.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donešenja a ista će se objaviti u „Službenom
glasniku Općine Pakoštane“ te na web-u Općine Pakoštane www.opcina-pakostane.hr.
Klasa: 021-05/16-01/20
Urbroj; 2198/18-01-01/01-16-03
Pakoštane, 24. svibnja 2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE
Predsjednik
Slavko Maksan
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Temeljem članka 29. Statuta Općine Pakoštane (“Službeni glasnik Općine Pakoštane” br.
2/09, 3/09, 2/13 i 1/14) i čl. 35. st. 2. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 22/00, 73/00, 114/01 i 38/09), Općinsko vijeće Općine
Pakoštane, na svojoj 18. sjednici sjednici održanoj 24. svibnja 2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o ovlaštenju za zaključenje sudske nagodbe
I.
Općinsko vijeće Općine Pakoštane ovom odlukom prihvaća sadržaj Sudske nagodbe u
parničnom predmetu koji se vodi kod Općinskog suda u Zadru – Stalna Služba u Biogradu na
moru pod poslovnim brojem P-2681/2014, koja čini sastavni dio ove Odluke.
II.
Ovom Odlukom ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Pakoštane Milivoj Kurtov na
zaključenje i potpisivanje Sudska nagodbe iz točke I. ove Odluke.
III.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a ista će se objaviti u „Službenom glasniku
Općine Pakoštane“.
Klasa: 021-05/16-01/19
Urbroj; 2198/18-01-01/01-16-03
Pakoštane, 24. svibnja 2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE
Predsjednik
Slavko Maksan
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Temeljem članka 29. Statuta Općine Pakoštane (“Službeni glasnik Općine Pakoštane” br.
2/09 i 3/09) i čl. 35. st. 2. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne
novine” broj 91/96, 68/98, 22/00, 73/00, 114/01 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Pakoštane, na
svojoj 18. sjednici sjednici održanoj 24. svibnja 2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o provedbi javnog natječaja za zamjenu nekretnina
u vlasništvu Općine Pakoštane
I.
Općinsko vijeće Općine Pakoštane ovom odlukom odobrava i ovlašćuje Općinskog
načelnika Općine Pakoštane da provede javni natječaj za:
-zamjenu nekretnine katastarske oznake kat. čest. broj 12/127 nove izmjere k.o.
Pakoštane u površini od 438m² u vlasništvu Općine Pakoštane, po početnoj procjenjenoj
tržišnoj vrijednosti u iznosu od 118,00 EUR-a/m² preračunato u kune po srednjem tečaju HNB
dan zaključenja ugovora o zamjeni nekretnina, za nekretnine kat. čest. broj 1749/1 površine
385m² i kat. čest. broj 1749/3 površine 14m² nove izmjere k.o. Pakoštane u vlasništvu
Marijana Stojanov iz Pakoštana, Grgura Ninskog 1 po početnoj procjenjenoj tržišnoj
vrijednosti u iznosu od 129,53 EUR-a/m² preračunato u kune po srednjem tečaju HNB na dan
zaključenja ugovora o zamjeni nekretnina.
II.
Opći uvjeti: pravo učešća u natječaju imaju fizičke i pravne osobe ako ispunjavaju
Zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnine.
Ponuda mora sadržavati:
a)pisanu ponudu sa podacima natjecatelja (adresu, OIB), sa oznakom nekretnine i
ponuđenom cijenom za zamjenu nekretnina ispisanu brojkom i slovima, sukladno točki
I. ove Odluke,
b)presliku osobne iskaznice ili domovnice za fizičke osobe odnosno preslik obrtnice ili
rješenja trgovačkog suda za pravne osobe,
c) dokaz o vlasništvu nekretnina koje se daju u zamjenu za nekretninu u vlasništvu Općine
Pakoštane.
III.
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda ponuditelja koji zadovoljava i prihvaća opće i
posebne uvjete natječaja.
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici u roku od 8 (osam) dana od dana
objavljivanja natječaja u Zadarskom listu, na adresu: Općina Pakoštane, 23 211 Pakoštane s
naznakom: “ natječaj – zamjena građ. parcele u Pakoštanima - ne otvaraj”.
IV.
Ovom Odlukom ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Pakoštane da po provedenom
javnom natječaju donese odluke o zamjeni nekretnina te zaključi ugovor o zamjeni nekretnina sa
odabranim ponuditeljem.
V.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a ista će se objaviti u „Službenom glasniku
Općine Pakoštane“.
Klasa: 021-05/16-01/15
Urbroj: 2198/18-02-01/01-16-03
Pakoštane, 24. svibnja 2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE
Predsjednik
Slavko Maksan
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Temeljem članka 5. stavak 1. točka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama
(„Narodne novine“ broj: 67/08, 48/10-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11,
80/13, 158/13-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14 i 64/15) te članka 3. Odluke
o povjeravanju (ustupanju) poslova upravljanja i održavanja parkirališnih prostora uz naplatu
na području Općine Pakoštane („Službeni glasnik Općine Pakoštane“ broj 2/07 i 2/12),
Općinsko vijeće Općine Pakoštane, na svojoj 18. sjednici, održanoj 24. svibnja 2016. godine,
donosi slijedeću
ODLUKU
o izmjeni Odluke
o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Pakoštane

Članak 1.
Ovom Odlukom u Odluci o povjeravanju (ustupanju) poslova upravljanja i održavanja
parkirališnih prostora uz naplatu na području Općine Pakoštane („Službeni glasnik Općine
Pakoštane“ broj 2/07 i 2/12), mijenja se članak 15. i članaka 18. koji sada glase:
„Članak 15.
Cijena parkiranja iznosi:
• za parkirališta otvorenog tipa:
1 (jedan) sat………………………………………………7,00 kuna
dnevna karta (osobni automobil)………………………..60,00 kuna
dnevna karta (autobus, kamion, radni stroj)…………… 80,00 kuna
dnevna karta s nalogom (kazna za vozilo bez istaknute
parkirne karte)………………………………………….. 90,00 kuna
• za parkirališta zatvorenog tipa:
1 (jedan) sat na zatvorenom parkiralištu „Jaz“………… .7,00 kuna
1 (jedan) sat na zatvorenom parkiralištu „Pilatuša“ …… 5,00 kuna
dnevna karta na zatvorenom parkiralištu „Jaz“………….60,00 kuna
dnevna karta na zatvorenom parkiralištu „Pilatuša“…… 30,00 kuna
dnevna karta na zatvorenom parkiralištu „Porat“……… 10,00 kuna
s tim da je na javnom parkiralištu zatvorenog tipa „Jaz“ prvih 15 minuta parkiranja
besplatno, a na javnom parkiralištu „Pilatuša“ prvih sat vremena parkiranja je
besplatan.“
Članak 18.
Za korištenje javnih parkirališta Organizator parkiranja izdavat će i sljedeće parkirne
karte:
• povlaštena godišnja karta po cijeni od 100,00 kuna, a iste će vrijediti na javnom
parkiralištu otvorenog tipa, samo za osobne automobile u vlasništvu osoba sa
prebivalištem na području Općine Pakoštane (prilog zahtjevu: osobna iskaznica) ili u
vlasništvu tvrtke (obrti, privatni iznajmljivači), sa sjedištem na području Općine
Pakoštane (prilog zahtjevu: rješenje o obavljanju djelatnosti);
• sezonska povlaštena karta po cijeni od 100,00 kuna, a ista će vrijediti na javnom
parkiralištu zatvorenog tipa „Porat“, samo za osobne automobile u vlasništvu
osoba sa prebivalištem na području Općine Pakoštane (prilog zahtjevu: osobna
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iskaznica) ili u vlasništvu tvrtke (obrti, privatni iznajmljivači) sa sjedištem na
području Općine Pakoštane (prilog zahtjevu: rješenje o obavljanju djelatnosti);
mjesečna karta po cijeni od 350,00 kuna a vrijedi na javnom parkiralištu
otvorenog tipa – za autobus, kamion, radni stroj u vlasništvu osoba sa prebivalištem
na području Općine Pakoštane (prilog zahtjevu: osobna iskaznica) ili u vlasništvu
tvrtke (obrti, privatni iznajmljivači) sa sjedištem na području Općine Pakoštane (prilog
zahtjevu: rješenje o obavljanju djelatnosti)
sezonska karta po cijeni od 300,00 kuna+50,00 kuna nadoplata za magnetnu
karticu za javnom parkiralištu zatvorenog tipa „Pilatuša“ -samo za osobne
automobile u vlasništvu osoba sa prebivalištem na području Općine Pakoštane (prilog
zahtjevu: osobna iskaznica) ili u vlasništvu tvrtke (obrti, privatni iznajmljivači) sa
sjedištem na području Općine Pakoštane (prilog zahtjevu: rješenje o obavljanju
djelatnosti)
sezonska karta po cijeni od 350,00 kuna+50,00 kuna nadoplata za magnetnu
karticu za javnom parkiralištu zatvorenog tipa „Jaz“ - samo za osobne automobile
u vlasništvu osoba sa prebivalištem na području Općine Pakoštane (prilog zahtjevu:
osobna iskaznica) ili u vlasništvu tvrtke (obrti, privatni iznajmljivači) sa sjedištem na
području Općine Pakoštane (prilog zahtjevu: rješenje o obavljanju djelatnosti)
ugovorena sezonska naknada po cijeni od 1.200,00 kuna za rezervirano parkirno
mjesto na javnim parkiralištima otvorenog tipa za sve fizičke i pravne osobe.

Oslobođena su naplate parkiranja vozila Oružanih snaga Republike Hrvatske,
Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, službe hitne medicinske pomoći i
vatrogasna vozila.“
Članak 2.
Ostale odredbe Odluke o povjeravanju (ustupanju) poslova upravljanja i održavanja
parkirališnih prostora uz naplatu na području Općine Pakoštane („Službeni glasnik Općine
Pakoštane“ broj 2/07 i 2/12) ostaju nepromijenjene.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Pakoštane“
a primjenjivat će se od 01. lipnja 2016. godine.
Klasa: 021-05/15-01/08
Urbroj: 2198/18-02-01/01-16-03
Pakoštane, 24. svibnja 2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE
Predsjednik
Slavko Maksan

Pakoštane, 24. svibnja 2016.
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Na temelju članka 29. Statuta Općine Pakoštane (“Službeni glasnik Općine Pakoštane” broj
2/09., 3/09., 2/13. i 1/14), članka 24. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pakoštane (“Službeni
glasnik Općine Pakoštane” br. 2/09. i 2/13.), Općinsko vijeće Općine Pakoštane, na svojoj 18.
sjednici, održanoj 24. svibnja 2016. godine, daje

SUGLASNOST
za postavljanje vertikalne prometne signalizacije

Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Pakoštane daje suglasnost trgovačkom društvu JUŠTINA d.o.o.
Pakoštane, za postavljanje vertikalne prometne signalizacije (prometnih znakova zabrane parkiranja)
na pristupnoj cesti od Zadarske ulice u naselju Drage (Dolaška Draga) prema plaži i lučici u naselju
Drage – Dolaška Draga, kako je to označeno na slici koja čini sastavni dio ove Suglasnosti.

Članak 2.
Ova suglasnost stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Pakoštane“.
Klasa: 021-05/16-01/22
Urbroj: 2198/18-02-01/01-16-02
Pakoštane, 24. svibnja 2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE
Predsjednik Općinskog vijeća
Slavko Maksan

Pakoštane, 24. svibnja 2016.
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Na temelju članka 5. stavka 1. Uredbe o postupku davanje koncesijskog odobrenja na
pomorskom dobru (NN br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 43. Statuta Općine
Pakoštane („Službeni glasnik Općine Pakoštane“ br. 2/09, 3/09, 2/13 i 1/14), Općinski
načelnik Općine Pakoštane 15. lipnja 2016. godine, donosi
DOPUNU I IZMJENU PLANA
upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Pakoštane za 2016. godinu
I
U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Pakoštane za 2016.
godinu, Klasa: 022-05/15-50/21, Urbroj: 2198/18-16-03 od 19.05.2016. godine, na kojeg je
izdana Potvrda Upravnog odjela za more i turizam, Klasa: 342-01/16-08/13, Urbroj:
2198/1-08/1-16-4 od 24.05.2016. godine, vrše se izmjene i dopune u popisu djelatnosti iz
priloga 1B Uredbe („“ br. 36/08, 63/08, 133/13 i 63/14) i to kako slijedi:
-

iza 1Bca „skuter“ dodaje se „1Bcb „skuter“ na lokaciji „PakoštaneKozarica“ te se dopunjuje Prilog plana sa dodatnom lokacijom,
u 1Blb „Aԛua park i drugi morski sadržaji*“ umjesto broja lokacija „2“
treba stajati „3“ te se dopunjuje Prilog planu sa dodatnom lokacijom.

II.
Ove izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine
Pakoštane za 2016. godinu, stupaju na snagu nakon što se na iste pribavi potvrda
Upravnog odjela za more i turizam Zadarske županije.
Klasa: 022-05/16-50/01
Urbroj: 2198/18-01-05/01-16-10
Pakoštane, 15.06.2016. godine
OPĆINA PAKOŠTANE
Općinski načelnik
Milivoj Kurtov

Pakoštane, 24. svibnja 2016.
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Na temelju članka 5. stavka 1. Uredbe o postupku davanje koncesijskog odobrenja na
pomorskom dobru (NN br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 43. Statuta Općine
Pakoštane („Službeni glasnik Općine Pakoštane“ br. 2/09, 3/09, 2/13 i 1/14), Općinski
načelnik Općine Pakoštane 15. lipnja 2016. godine, donosi
Izmjene i dopuna PLANA
upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Pakoštane za 2016. godinu
I.
U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Pakoštane za 2016.
godinu, Klasa: 022-05/15-50/21, Urbroj: 2198/18-16-03 od 19.05.2016. godine, na kojeg je
izdana Potvrda Upravnog odjela za more i turizam, Klasa: 342-01/16-08/13, Urbroj: 2198/108/1-16-4 od 24.05.2016. godine, vrše se izmjene i dopune u popisu djelatnosti iz priloga 1B
Uredbe („NN“ br. 36/08, 63/08, 133/13 i 63/14) i to kako slijedi:
-

iza 1Bca „skuter“ dodaje se „1Bcb „skuter“ na lokaciji „PakoštaneKozarica“ te se dopunjuje Prilog plana sa navedenom lokacijom,
u 1Blb „Aԛua park i drugi morski sadržaji*“ vrši se ispravak označene
lokacije na Prilogu plana.

II.
Ove izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine
Pakoštane za 2016. godinu, stupaju na snagu nakon što se na iste pribavi potvrda Upravnog
odjela za more i turizam Zadarske županije.
Klasa: 022-05/16-50/01
Urbroj: 2198/18-01-05/01-16-10
Pakoštane, 15.06.2016. godine
OPĆINA PAKOŠTANE
Općinski načelnik
Milivoj Kurtov

Pakoštane, 24. svibnja 2016.
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DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU ZA KOJE SE IZDAJE
KONCESIJSKO ODOBRENJE NA ZA 2016. GODINU
Područje

iz JPD-i*

Naziv djelatnosti

Djelatnosti iz priloga 1B
Morska obala,
unutrašnje

a

Brodica na motorni
pogon

morske vode i

b

Jedrilica, brodica na

teritorijalno
more

c

vesla
Skuter

Republike
Hrvatske

d
e

1B

mikrolokacija na području

k.o. Pakoštane
Uredbe ("NN" 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14)

Dječji skuter do 2 kw
Sredstvo za vuču
Daska za jedrenje,
sandolina, pedalina i sl.

f

g

Pribor za kupanje
Kiosk, prikolice, mont.

h

i
j

objekti do 12 m2 i sl.
Pripadajuća terasa
objekta
Štand (rukotvorine,

sladoled i sl.)
k

l
m
n

nj
o

Jumping
Aqua park i drugi
morski sadržaji*

Zabavni sadržaj
suncobrani
ležaljke

Snimanje komercijal.
programa i
reklamiranja
Slikanje,
fotografiranje

lokacija

planu

Iznajmljivanje sredstava
Drage- Dolaška Draga
Drage- plaža Dugovača
Pakoštane - Jaz
Pakoštane-Janice
Drage - Bišenjak-V. Kurela
Pakoštane-Jaz
Drage-Porat
Pakoštane-Janice
Pakoštane- Jaz
Pakoštane - Janice
Pakoštane - Punta
Pakoštane -Jaz
Pakoštane- plaža Jaz
Pakoštane - plaža Punta
Pakoštane - plaža Janice
Pakoštane - plaža Pilatuša

1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1

Br.2
Br.2
Br. 2
Br. 1
Br.2
Br.1
Br. 2
Br. 1
Br.1
Br. 1
Br.1.
Br. 1
Br. 1
Br. 1
Br. 1
Br.1

e

Drage - Bišenjak-V. Kurela

1

Br.2

f

Drage - plaža Porat

1

Br.2

g

Drage- Dolaška Draga

1

Br. 2

nema

nema

1
2
1
1

Br.1.
Br.2
Br.3.
Br. 1

a

Pakoštane- obala k. P. Krešimira IV

1

Br.1.

b
a
b

Pakoštane- Janice
Pakoštane - plaža Punta
Pakoštane - plaža Pilatuša Madona

1
1
1

Br. 1
Br. 1
Br. 1.

1

Br.2.

nema
2
2
1
1
2
1
3
1
2
1

nema
Br.1.
Br.1.
Br.1.
Br.1.
Br.1.
Br.1
Br.1.
Br.1
Br. 2
Br.3.

1

Br. 1

1

Br.1.

c Drage - plaža Bišenjak -V. Kurela
Komercijalno rekreacijski sadržaji
a nema
a Pakoštane - plaža Janice
b Pakoštane - plaža Punta
c Pakoštane -plaža Pilatuša
d Drage - plaža Porat
a Pakoštane - plaža Punta
a Pakoštane - plaža Janice
b Pakoštane - plaža Punta
c Pakoštane - plaža Pilatuša
d Drage - plaža Porat
e Vrgada - plaža Podbrizi
Pakoštane - plaža Janice
a
a

Prilog

a
b
c
d
e
a
b
c
a
a
b
a
a
b
c
d

a nema
Ugostiteljstvo i trgovina
a Pakoštane - Janice
b Drage - Porat
c Vrgada - Podbrizi
a Pakoštane - plaža Punta

igračke, suveniri i sl)
Ambulantna prodaja
(škrinja, aparati za

Broj

Pakoštane - plaža Punta

Pakoštane, 24. svibnja 2016.

"SLUŽBENI GLASNIK"

V.
Plan upravljanja stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se
na oglasnoj ploči u zgradi Općine Pakoštane, na Internet stranici Općine Pakoštane
(www.opcina-pakostane.hr) i Službenom glasniku Općine Pakoštane.
Klasa: 022-05/15-50/21
Urbroj: 2198/18-16-03
Pakoštane, 19. svibnja 2016. godine
Općinski načelnik
Milivoj Kurtov
*JPD-i - jedinstveni popis djelatnosti na pomorskom dobru
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