SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PAKOŠTANE
GODINA XX

27. srpnja 2017.

BROJ 4/2017

SADRŽAJ:

I. Akti Općinskog vijeća Općine Pakoštane:
1.
ODLUKA o imenovanju Mandatne komisije
2.
ODLUKA o osnivanju Komisije za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine
Pakoštane
3.
ODLUKA o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Pakoštane
4.
ODLUKA o izboru podpredsjednika Općinskog vijeća Općine Pakoštane
5.
ODLUKA o osnivanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
6.
ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja
7.
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika Općine Pakoštane o
radu za razdoblje srpanj-prosinac 2016. godinu
8.
SUGLASNOST na ﬁnancijski izvještaj trgovačkog društva JUŠTINA d.o.o.
Pakoštane za 2016. godinu
9.
ODLUKA o utvrđenju prestanka mandata članovima Nadzornog odbora
Juština d.o.o. Pakoštane (istek mandata 24.07.2017. godine)
10.
ODLUKA o imenovanju članova Nadzornog odbora Juština d.o.o. Pakoštane
11.
ODLUKA o dodjeli Nagrade Općine Pakoštane – Ribarsko proizvođačkoj
zadruzi Vrgada
12.
ODLUKA o dodjeli Priznanja Općine Pakoštane – Brdsko biciklističkom klubu
Pakoštane
13.
ODLUKA o dodjeli Priznanja Općine Pakoštane- Luki Božičević iz Josip Dola,
Vedranu Badanjak iz Sv. Petra kod Ogulina (pripadnici Dobrovoljnog društva
Oštarije) i Nikici Tuta iz Pakoštana
14.
ODLUKA o dodjeli Priznanja Općine Pakoštane - učenicama Osnovne škole
Pakoštane Gabrieli Barešić iz Draga i Doriji Petrić iz Pakoštana
15.
Plan operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini na području Općine
Pakoštane
16.
ODLUKA o izradi Strategije razvoja turizma Općine Pakoštane za
razdoblje 2018.- 2028. godine
17.
ODLUKA o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane
ceste

I. Akti Općinskog načelnika:
1.
ODLUKA o utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pakoštane
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Glavni i odgovorni urednik „Službenog glasnika Općine Pakoštane“
Marijana Došen, dipl. iur.

Pakoštane, 27. srpnja 2017.
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Na temelju ĉlanka 38. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
(''Narodne Novine'' br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumaĉenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), i ĉlanka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pakoštane
(„Službeni glasnik Općine Pakoštane“ br. 2/2009 i 2/2013), Općinsko vijeće Općine
Pakoštane na svojoj konstituirajućoj sjednici održanoj 28. lipnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Mandatne komisije
I.
Osniva se Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine Pakoštane.
II.
Za predsjednika i ĉlanova Mandatne komisije izabrani su:
1. MLADENKO ĈIRJAK iz Vrane, Vrana 95, za predsjednika
2. STIPE VULIN iz Draga, Ulica dr. Ante Starĉevića 13, za ĉlana,
3. IRENA ANDRIĆ, Ulica Matije Gupca 26, za ĉlanicu.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u Službenom
glasniku Općine Pakoštane.
KLASA: 021-05/17-01/23
Urbroj: 2198/18-02-01/01-17-02
Pakoštane, 28. lipnja 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE
Predsjedatelj
Marin Barešić

Pakoštane, 27. srpnja 2017.
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Na temelju ĉlanka 38. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
(''Narodne Novine'' br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumaĉenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), i ĉlanka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pakoštane
(„Službeni glasnik Općine Pakoštane“ br. 2/2009 i 2/2013), Općinsko vijeće Općine
Pakoštane na svojoj konstituirajućoj sjednici održanoj 28. lipnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Komisije za izbor i imenovanja
I.
Osniva se Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Pakoštane.

II.
Za predsjednika i ĉlanove Komisije za izbor i imenovanja izabrani su:
1. MARIN BAREŠIĆ iz Draga, Ulica kralja Kolomana 3, za predsjednika,
2. DOMAGOJ JURIĈIN iz iz Pakoštana, Obala kralja P. Krešimira IV 78, za ĉlana,
3. VIKTORIJA ROGIĆ iz Vrane, Pećine 78, za ĉlanicu.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u Službenom
glasniku Općine Pakoštane.
KLASA: 021-05/17-01/24
Urbroj: 2198/18-02-01/01-17-02-01
Pakoštane, 28. lipnja 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE
Predsjedatelj
Marin Barešić

Pakoštane, 27. srpnja 2017.
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Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(''Narodne Novine'' br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), i članka 10. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pakoštane
(„Službeni glasnik Općine Pakoštane“ br. 2/2009 i 2/2013), Općinsko vijeće Općine
Pakoštane na svojoj konstituirajućoj sjednici održanoj 28. lipnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Pakoštane
I.
SLAVKO MAKSAN iz Pakoštana, Ulica kneza Domagoja 11, izabran je za
predsjednika Općinskog vijeća Općine Pakoštane.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u Službenom
glasniku Općine Pakoštane.
KLASA: 021-05/17-01/25
Urbroj: 2198/18-02-01/01-17-02
Pakoštane, 28. lipnja 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE
Predsjedatelj
Marin Barešić

Pakoštane, 27. srpnja 2017.
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Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(''Narodne Novine'' br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), i članka 10. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pakoštane
(„Službeni glasnik Općine Pakoštane“ br. 2/2009 i 2/2013), Općinsko vijeće Općine
Pakoštane na svojoj konstituirajućoj sjednici održanoj 28. lipnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Pakoštane

I.
MARIN BAREŠIĆ iz Draga, Ulica kralja Kolomana 3, izabran je za potpredsjednika
Općinskog vijeća Općine Pakoštane.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u Službenom
glasniku Općine Pakoštane.
KLASA: 021-05/17-01/26
Urbroj: 2198/18-02-01/01-17-02
Pakoštane, 28. lipnja 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE
Predsjedatelj
Marin Barešić

Pakoštane, 27. srpnja 2017.
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Na temelju ĉlanka 38. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
(''Narodne Novine'' br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumaĉenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), i ĉlanka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pakoštane
(„Službeni glasnik Općine Pakoštane“ br. 2/2009 i 2/2013), Općinsko vijeće Općine
Pakoštane na svojoj 01. sjednici održanoj 27. srpnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

I.
Osniva se Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Općine Pakoštane.

Općinskog vijeća

II.
Za predsjednika i ĉlanove Komisije Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
izabrani su:
1. DOMAGOJ JURIĈIN iz Pakoštana, Obala kralja P. Krešimira IV 78 za
predsjednika
2. VIKTORIJA ROGIĆ iz Pakoštana, Pećine 87, za ĉlanicu,
3. MARIO ĐODARN iz Vrane, Vrana-Selo 21, za ĉlana.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u Službenom
glasniku Općine Pakoštane.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Komisije za
Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost „Službeni glasnik Općine Pakoštane“ br. 3/2013.
KLASA: 021-05/17-01/41
Urbroj: 2198/18-02-05/01-17-2
Pakoštane, 27. srpnja 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE
Predsjednik
Slavko Maksan

Pakoštane, 27. srpnja 2017.
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Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), i članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pakoštane
(„Službeni glasnik Općine Pakoštane“ br. 2/2009 i 2/2013), u svezi Odluke o javnim
priznanjima Općine Pakoštane („Službeni glasnik Općine Pakoštane“ br. 2/10) Općinsko
vijeće Općine Pakoštane na svojoj 01. sjednici održanoj 27. srpnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Pakoštane
I.
Osniva se Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Pakoštane.

II.
U Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Pakoštane izabrani su:
1. MARIN BAREŠIĆ iz Draga, Ulica kralja Kolomana 3, za predsjednika
2. SLAVKO MAKSAN iz Pakoštana, Ul. kneza Domagoja 11, za člana,
3. IRENA ANDRIĆ iz Pakoštana, Ulica Matije Gupca 26, za članicu.

III.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Povjerenstva za
dodjelu javnih priznanja Općine Pakoštane „Službeni glasnik Općine Pakoštane“ broj 2/10,
2/12 i 2/15.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u Službenom
glasniku Općine Pakoštane.
KLASA: 021-05/17-01/29
Urbroj: 2198/18-02-05/01-17-01
Pakoštane, 27. srpnja 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE
Predsjednik
Slavko Maksan

Pakoštane, 27. srpnja 2017.
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Na temelju Statuta Općine Pakoštane” broj 2/2009., 3/2009., 2/2013. i 1/2014. ), ĉlanka 24.
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pakoštane (“Sluţbeni glasnik Općine Pakoštane” br. 2/09 i 2/13)
Općinsko vijeće Općine Pakoštane, na svojoj 01. sjednici, odrţanoj 27. srpnja 2017. godine, donijelo
je slijedeću

ODLUKU
o usvajanju Izvješća Općinskog naĉelnika Općine Pakoštane
o radu za razdoblje srpanj - prosinac 2016. godine
Ĉlanak 1.
Ovom Odlukom usvaja se Izvješće Općinskog naĉelnika Općine Pakoštane o radu za razdoblje
srpanj-prosinac 2016. godinu, koje ĉini sastavni dio ove odluke.

Ĉlanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Sluţbenom glasniku Općine Pakoštane“.

Klasa: 021-05/17-01/32
Urbroj: 2198/18-02-01/01-17-02
Pakoštane, 27. srpnja 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE
Predsjednik
Slavko Maksan

Pakoštane, 27. srpnja 2017.
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Temeljem ĉlanka 45. Statuta Općine («Sluţbeni glasnik Općine Pakoštane» br. 2/09 , 3/09 i
2/13 i 1/14), Općinski naĉelnik Općine Pakoštane, dana 19. srpnja 2017. godine, dostavlja i podnosi
Općinskom vijeću Općine Pakoštane,
IZVJEŠĆE
o radu Općinskog načelnika Općine Pakoštane
za razdoblje srpanj-prosinac 2016. godine
UVOD:
Odredbom ĉlanka 45. Statuta Općine Pakoštane (“Sluţbeni glasnik Općine Pakoštane” br. 2/2009,
3/2009. 2/2013. i 1/2014.) propisano je da Općinski naĉelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje
izvješće o svom radu i to do 31. oţujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i
do 15. rujna za razdoblje sijeĉanj-lipanj tekuće godine.
Općinski naĉelnik Općine Pakoštane podnio je Općinskom vijeću Općine Pakoštane dana
21.12.2016. godine Izvješće o radu za razdoblje sijeĉanj- lipanj 2016. godine, koje je je prihvaćeno od
Općinskog vijeća i objavljeno u Sluţbenom glasniku Općine Pakoštane br. 5/2016, u kojem su
objavljeni i programi koji prate kako to izvješće tako i ovo izvješće za razdoblje srpanj-prosinac 2016.
godine.
Javnost rada Općinskog naĉelnika i pristup informacijama ostvaruje se kroz uredovno radno
vrijeme prijema stranaka, rješavanjem podnesenih zahtjeva sukladno zakonskim propisima i Odluci o
ustrojavanju Kataloga informacija Općine Pakoštane („Sluţbeni glasnik Općine Pakoštane“ broj 1/05),
objavom akata u „Sluţbenom glasniku Općine Pakoštane“ i Internet stranici Općine Pakoštane
www.opcina-pakostane.hr., davanje informacija graĊanima putem medija (lokalni radio BNM ), putem
tiska (Biogradski glasnik i dr.)
U ovom izvještajnom razdoblju daje se pregled aktivnosti:
1) prostorno planiranje, uređenja prostora i zaštita okoliša:
- zakljuĉen ugovor sa tvrtkom ARHEO d.o.o. Zagreb o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana
ureĊenja Općine Pakoštane, te proveden postupak izrade predmetnog plana,
- izvršena prijava na natjeĉaj Ministarstva graditeljstva i prostornog ureĊenja za sufinanciranje izrade
III. izmjena i dopuna prostornog plana Općine Pakoštane,
- donesena Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanistiĉkog plana ureĊenja autokampa „Velika
Kurela“ Drage,
- proveden postupak izrade izmjena i dopuna Urbanistiĉkog plana ureĊenja Kostelj- Pakoštane (javna
rasprava zakljuĉena 04.07.2016.),
- zapoĉet postupak izrade Urbanistiĉkog plana ureĊenja za podruĉje obalnog pojasa GOMILE –
Pakoštane (06.09.2016. – zakljuĉena javna rasprava),
- zakljuĉen ugovor sa tvrtkom INSTITUT IGH d.d. Zagreb o izradi Elaborata zaštite okoliša za ocjenu
o potrebi procjene utjecaja na okoliš radi ureĊenja obalnog pojasa Janice u naselju Pakoštane,
- ishoĊene lokacijske dozvole za TS Ĉelnika, TS Kurela, TS Drage i TS Han,
- ishoĊena graĊevinska dozvola za izgradnju Ulice J. Gotovca u Pakoštanima te izvršena prijava na
natjeĉaj „Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2010.- mjera 7.2,
- pokrenut postupak izdavanja lokacijske dozvole za dio ceste B. Jurišića u Dragama,
- priprema projektne dokumentacije za gradnju kanalizacijskog sustava Dolaška Draga u Dragama,
- ishoĊenje akta za gradnju javne rasvjete i visoko naponske mreţe te trafostanice u turistiĉkoj zoni T3
Kurela u Dragama,
- priprema dokumentacije za gradnju kanalizacijskog i vodovodnog sustava za predjel Dolaška Draga
u Dragama (u suradnji sa trgovaĉkim društvom KOMUNALAC d.o.o. ),
- priprema dokumentacije za prijavu na natjeĉaj mjera 07 radi izgradnje novog groblja u naselju
Pakoštane koja je ustupljena trgovaĉkom društvu Juština d.o.o. Pakoštane radi prijave na natjeĉaj,
- zakljuĉen ugovor sa tvrtkom TISSA d.o.o., Massa Lombarda 26, 52440 Poreĉ o izradi projektne
dokumentacije za projektiranje interijera i opremanje objekta Han Jusufa Maškovića u Vrani (projekt
je i nominiran),

Pakoštane, 27. srpnja 2017.
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- zatraţena i dobivena sredstva od Ministarstva branitelja za sufinanciranje izgradnje spomen obiljeţja
Miru Barešić u naselju Drage /iznos od 40.000,00kn/,
- postavljen je spomenik Miru Barešić i ureĊen Trg Mira Barešića,
- odobrena su sredstva Zadarske ţupanije za sufinanciranje izgradnje Javne rasvjete u Pakoštanima u
ulicama Kornatska, Vrgadinska, Tina Ujevića i dio Brune Bušića /iznos od 9.000,00kn/,
- odobrena sredstva Zadarske ţupanije za energetski pregled javne rasvjete /iznos od 20.000,00kn/,
- odobrena sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku uĉinkovitost za sufinanciranje prijevoza
komunalnog otpada s otoka na kopno /iznos od 34.650.00 kn/,
2) gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture:
- dovršetak radova na izgradnji kanalizacijske mreţe – Splitska ulica i Zadarska ulica u naselju
Pakoštane- polaganje asfaltnog zastora,
- izvoĊenje radova na izgradnji javne rasvjete – dionica duţ obalne šetnice Pakoštane- Drage,
- izgradnja kanalizacijske mreţe i zamjena i rekonstrukcija vodovodne mreţe u Dragama,
- izgradnja kanalizacijske i vodovodne mreţe u poslovnoj zoni u Pakoštanima,
- zakljuĉen ugovor sa Ribarskom zadrugom VRGADA radi dodatnih linija Vrgada-PakoštaneBiograd,
- ureĊenje postojećeg puta u naselju Vrana (predjel Zelića),
- ureĊenje postojećeg puta u naselju Vrana (predjel Jasen),
- djeĉjeg igralište u naselju Drage,
-zakljuĉen ugovor sa tvrtkom LUKETO d.o.o.Zagreb o pruţanju usluge izrade prijavne dokumentacije
na natjeĉaj OPERACIJA 7.2. programa ruralnog razvoja (građenje nerazvrstanih cesta),
- u 2016. godini za javnu rasvjetu Pakoštane, Drage i Vrana utrošeno je 271.706,25kn, za izgradnju
groblja u naselju Drage iznos od 42.997,68kn,
-u 2016. godini za odrţavanje javne rasvjete na podruĉju općine utrošeno je 315.325,38kn; za
odrţavanje plaţa utrošeno je 496.167,74kn; za odrţavanje javnih površina-prometnica iznos od
1.168.557,85 kn + iznos od 25.023,75kn; ureĊenje mjesta 87.825,00kn; odrţavanje deponija
219.067,50kn; odrţavanje zelenih površina 446.742,74kn,
3) turizam, poljoprivreda i gospodarstvo:
-izraĊeno Idejno rješenje rekonstrukcije zgrade poljoprivredne namjene „Sokoluša“ i konjušnice,
-odobrena sredstva za Festival Klapa od strane Zadarske ţupanije u iznosu 15.000,00 kn,
-iznajmljeno zemljište u Vrani radi organizacije manifestacije „Dani vitezova vranskih“,
-zakljuĉen ugovor sa Turistiĉkom zajednicom Zadarske ţupanije (dvogodišnji ugovor) o suradnji na
merketinškim aktivnostima „Udruţeno oglašavanje na www.ryanair.com“,
- organizirana edukacija poljoprivrednika,
- oĉitovanja prema Agenciji za polj. zemljište u svezi raspisivanja javnih poziva na šumskom zemljištu
na prostoru k.o. Pakoštane,
-sudjelovanje u izradi strategije razvoja razvojne agencije LAGURA- Lostura koja je potpisala ugovor
kojim joj se daje mogućnost za korištenje financijskih sredstava cca 3,5 mil. kn za razvoj
infrastrukture u ribarstvu na prostoru JLS,
- izvješće o provoĊenju Ţupanijske razvojne strategije prema Zadarskoj ţupaniji,
- koordinacija sa tvrtkom Horwath i Horwat Consulting d.o.o. Zagreb radi izrade Programa razvoja
Općine Pakoštane,
- odobrena sredstva od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku uĉinkovitost za sufinanciranje
prijevoza komunalnog otpada s otoka na kopno /iznos od 34.650.00 kn/,
- izrada projektne dokumentacije za navodnjavanje vranskog polja /iznos od62.927,41kn/,
4) predškolski odgoj, školstvo i zdravstvo:
-pripremljena dokumentacija za prijavu na natjeĉaj – nominacija projekta „Rekonstrukcija i dogradnja
Djeĉjeg vrtića Gardelin s jaslicama“,
- zakljuĉen ugovor sa Zavodom za zapošljavanje radi osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa
za Juriĉin Anicu iz Pakoštana (Upravni pravnik) i Mandom Mandić iz Biograda na Moru(ekonomist),
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-zakljuĉen ugovor sa Veterinarskom stanicom MUSTAĆ j.d.o.o. Zadar radi obavljanja poslova
hvatanja i daljnjeg zbrinjavanja pasa koji se bez nadzora vlasnika zateknu na javnim površinama
Općine Pakoštane,
5) raspolaganje nekretninama:
- donesene odluke o davanju nekretnina u poduzetniĉkoj zoni za pravo graĊenja i to: kat. ĉest. broj
5367/6, 5367/9, 5367/13 i 5367/19 nove izmjere k.o. Pakoštane te prodaja nekretnina u poduzetniĉkoj
zoni kat. ĉest. broj 5367/25 i 5367/23 nove izmjere k.o. Pakoštane,
- prodane tri graĊevinske parcele u Vrani (predjel Majdan) radi stambenog zbrinjavanja obitelji,
- kupljeno graĊevinsko zemljište oznake kat. ĉest. broj 4230 u površini od 70m², dio kat. ĉest. broj
4262 u površini od 18m² i dio kat. ĉest. broj 4620/3 u površini od 28m², kat. ĉest. broj dio 4178 u
površini od 137m² , dio kat. ĉest. broj 4186 u površini od 2m² sve nove izmjere k. o. Pakoštane u
Dragama, radi izgradnje komunalne infrastrukture te kat. ĉest. broj 3211 u površini od 156m² nove
izmjere k.o. Pakoštane u Dragama radi ureĊenja površine za javnu namjenu,
- u korist Općine Pakoštane ustupljene su nekretnine oznake kat. ĉest. broj 4574/10 nove izmjere u
2
površini od 39m k.o. Pakoštane, radi izgradnje javne infrastrukture i ureĊenja površine za

javne namjene u Dragama (naknada će se ugovoriti u trenutku izgradnje proemetnice),
- u korist Općine Pakoštane ustupljena nekretnina katastarske oznake kat. ĉest. broj 1804/1 nove
2
izmjere u površini od 626m k.o. Pakoštane, za put u naselju Pakoštane (naknada će se ugovoriti
naknadno po izgradnji puta),
- u 2016. godini za kupnju i izvlaštenje nekretnina potrošeno je 419.438,01kn.
6) kratak sažetak ostalih aktivnosti
-organiziran smještaj i hrana za dva sluţbenika koji su radili na ispomoći katastru radi rješavanja
prioritetnih predmeta,
- organiziran smještaj i hrana (ugovor sa Ministarstvom unutarnjih poslova) za policijskog sluţbenika
radi ispomoći u reguliranju prometa u vrijeme turistiĉke sezone
- aktivnosti na organizaciji manifestacije „Dani vitezova Vranskih“ u Vrani i Pakoštanima
-iniciranje uvoĊenja i prilagoĊavanja novih autobusnih linija Liburnije radi prijevoza srednjoškolske
djece iz Vrane- osigurana sredstva u proraĉunu i potpisan ugovor o financiranju sa Liburnijom
- zakljuĉen ugovor sa Ribarskom zadrugom VRGADA radi dodatnih linijama Vrgada-PakoštaneBiograd na Moru (iznos od 30.537,00kn)
- u 2016. godini za isplaćeno je za katastarsku izmjeru 507.804,52kn, sportskim udrugama
406.400,00kn, za kulturu 993.950,00kn, vjerskim zajednicama 80.000,00kn, dobrovoljnim
vatrogasnim društvima 337.972,17kn, djeĉjem vrtiću Gardelin 1.055.200,00kn, za usluge deratizacije i
dezinsekcije 84.250,00kn, djeĉjem vrtiću Latica u Zadru 19.500,00kn, mjesnim odborima
40.723,12kn, roditeljima za novoroĊenu djecu 170.000,00 kn, pomoć obiteljima – socijalne potpore u
iznosu od 73.680,00kn, studentima 240.000,00kn, itd. prema Realizaciji proraĉuna od 01.01.2016 do
31.12.2016. godine koji se istovremeno sa ovim izvješćem dostavlja Općinskom vijeću na donošenje.
- u 2016. godini ostvareni su prihodi po osnovu poreza na kuće za odmor 1.193.647,41 kn, porez na
promet nekretninama 1.102.824,76kn, komunalnog doprinosa 2.722.312,18 kn, naknada za
zadrţavanje nezakonito izgraĊenih zgrada 188.569,78kn, naknada za ureĊenje voda 86.974,87kn,
komunalne naknade
1.784.038,25kn, graĊevinsko zemljište 306.318,11kn, zakup drţavnog
poljoprivrednog zemljišta 81.256,05kn, boravišne pristojbe 505.741,19kn, najma javnih površina
576.631,49 kn, koncesija na pomorskom dobru 144.361,00kn, naknade za pravo sluţnosti za TK
mreţu 322.935,00kn, itd. prema Realizaciji proraĉuna od 01.01.2016 do 31.12.2016. godine.
Općinski načelnik
Milivoj Kurtov
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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 01.
sjednici, održanoj 27. srpnja 2017. godine, daje

SUGLASNOST
na Financijski izvještaj trgovačkog društva JUŠTINA d.o.o. Pakoštane
za 2016. godinu

I.
Općinsko vijeće Općine Pakoštane daje suglasnost na Financijski izvještaj trgovačkog društva
JUŠTINA d.o.o. Pakoštane za 2016. godinu koji čini sastavni dio ove suglasnosti.

II.
Ova suglasnost stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Pakoštane“.
Klasa: 021-05/17-01/30
Urbroj: 2198/18-02-01/01-17-02
Pakoštane, 27. srpnja 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE
Predsjednik
Slavko Maksan

Pakoštane, 27. srpnja 2017.
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Na temelju ĉl. 434. Zakona o trgovaĉkim društvima («Narodne novine» br. 111/93,
34/99, 121/99-vjerodostojno tumačenje, 52/00-Odluka USHR, 118/03, 107/07, 146/08,
125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) i ĉlanka 15. Izjave o osnivanju trgovaĉkog društva sa
ograniĉenom odgovornošću «Juština» d.o.o. Pakoštane, ĉlanka 29. i ĉlanka 84. Statuta Općine
Pakoštane (“Službeni glasnik Općine Pakoštane” broj 2/09., 3/09., 2/13. 1/14), ĉlanka 24.
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pakoštane („Službeni glasnik Općine Pakoštane“ br.
2/09. i 2/13.), Općinsko vijeće Općine Pakoštane, na svojoj 01. sjednici održanoj 27. srpnja
2017. godine, donosi

ODLUKU
o utvrđenju prestanka mandata članovima Nadzornog odbora Juština d.o.o.
Ĉlanak 1.
Ovom odlukom utvrĊuje se da je dana 24.07.2017. godine prestala dužnosti ĉlanovima
Nadzornog odbora Juština d.o.o. Pakoštane i to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SLAVKU MAKSAN, Pakoštane, Ulica kneza Domagoja 11
MARINU BAREŠIĆ, Drage, Kralja Kolomana 3
ANDRIJI KAZIJA, Drage, Put Malenice 1
SLAVKU PRTAJIN, Vrana, Pećina 23
JOSIPU BUNGUR, Pakoštane, Ulica Kraljice Jelene 51
MATKU MIOĈEV, Pakoštane, Ulica kneza Višeslava 3
IVICI JURIĈIN, Pakoštane, Ivana Meštrovića 1

Ĉlanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a ista će se objaviti u «Službenom
glasniku Općine Pakoštane».
Klasa: 021-05/13-01/31
Urbroj: 2198/18-02-05/01-17-5
Pakoštane, 27. srpnja 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE
Predsjednik
Slavko Maksan
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Na temelju čl. 434.- 437. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine» br.
111/93, 34/99, 121/99-vjerodostojno tumačenje, 52/00-Odluka USHR, 118/03, 107/07,
146/08, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 15. Izjave o osnivanju trgovačkog
društva sa ograničenom odgovornošću «Juština» d.o.o. Pakoštane (“Službeni glasnik Općine
Pakoštane” broj 2/09, 3/09, 2/13 i 1/14), čl. 24. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Pakoštane („Službeni glasnik Općine Pakoštane“ br. 2/2009 i 2/2013), Općinsko vijeće
Općine Pakoštane, na svojoj 01. sjednici održanoj 27. srpnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju ĉlanova Nadzornog odbora «Juština» d.o.o. Pakoštane
Ĉlanak 1.
Za članove Nadzornog odbora «Juština» d.o.o. Pakoštane imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stipe Vulin iz Draga, Dr. Ante Starčevića 13,
Nediljko Striguljica iz Vrane, Dr. Franje Tuđmana 124,
Ivica Juričin iz Pakoštana, Ivana Meštrovića 1,
Josip Bungur iz Pakoštana, Kraljice Jelene 51,
Željko Juričin iz Pakoštana, Kneza Domagoja 7,
Božidar Lokin iz Pakoštana, Vrgadinska 2,
Eriden Livić iz Vrgade, Vrgada 36.

Ĉlanak 2.
Imenovani članovi biraju se na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine, počevši od 27.
srpnja 2017. do 27. srpnja 2021. godine.
Imenovanim članovima mandat može prestati i prije roka iz stavka 1. ovog članka.
Ĉlanak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u «Službenom
glasniku Općine Pakoštane».
Klasa: 021-05/17-01/31
Urbroj: 2198/18-02-05/01-17-2
Pakoštane, 27. srpnja 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE
Predsjednik
Slavko Maksan

Pakoštane, 27. srpnja 2017.
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Na temelju članka 6. i 7. Statuta Općine Pakoštane (“Službeni glasnik Općine Pakoštane” br.
2/2009., 3/2009., 2/2013. i 1/2014), te članka 11. Odluke o dodjeli priznanja („Službeni glasnik
Općine Pakoštane“ br. 2/2010.), Općinsko vijeće Općine Pakoštane na svojoj 1. sjednici održanoj 27.
srpnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli Nagrade Općine Pakoštane

I.
“NAGRADU OPĆINE PAKOŠTANE“ kao izraz javnog priznanja Općine Pakoštane,
dodjeljuje se Ribarsko proizvođačkoj zadruzi Vrgada, za rad i djelovanje u korist otoka i naselja
Vrgada te sveukupnog doprinosa razvoja Općine Pakoštane.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a ista će se objaviti u „Službenom glasniku
Općine Pakoštane“.

Obr a z loženje
Gospodin Mirko Punoš, u ime Ogranka Hrvatske demokratske zajednice za otok Vrgadu,
predložilo je Općinskom vijeću Općine Pakoštane da se dodjeli Nagrada Općine Pakoštane Ribarsko
proizvođačkoj zadruzi Vrgada. Ogranak smatra da rad i dugogodišnje djelovanje Ribarsko
proizvođačke zadruge Vrgada daje veliki doprinos održivosti otoka Vrgade i razvoja Općine
Pakoštane.
Zadruga vrši prijevoz ljudi i dobara od 1963. godine, na relacijama Biograd-VrgadaPakoštane te ima u planu razvijati svoje poslovanje, kako prijevoza tako i ribarstva.
Ima 8 zaposlenih zadrugara, raspolažu sa tri broda a četvrti je u izgradnji.
Zadrugari su spremni, i u teškim vremenskim prilikama prihvatiti poziv za uslugu koja
ponekad i život znači.
Kao izraz javnog priznanja zadruzi je dodijeljeno 2011. godine „Priznanje Općine
Pakoštane“, a kao izraz javnog priznanja veće razine dodjeljuje joj se i ova „Nagrada Općine
Pakoštane“ .
Klasa: 021-05/17-01/33
Urbroj: 2198/18-02-05/01-17-01
Pakoštane, 27. srpnja 2017. god.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE
Predsjednik
Slavko Maksan

Pakoštane, 27. srpnja 2017.
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Na temelju članka 6. i 7. Statuta Općine Pakoštane (“Službeni glasnik Općine
Pakoštane” br. 2/2009., 3/2009., 2/2013. i 1/2014), te članka 11. Odluke o dodjeli priznanja
(„Službeni glasnik Općine Pakoštane“ br. 2/2010.), Općinsko vijeće Općine Pakoštane na
svojoj 1. sjednici održanoj 27. srpnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli Priznanja Općine Pakoštane

I.
“PRIZNANJE OPĆINE PAKOŠTANE“
kao izraz javnog priznanja Općine
Pakoštane, dodjeljuje se Brdsko biciklističkom klubu Pakoštane, radi promicanja biciklizma
kao sporta i oblika rekreacije te razvijanja društvenih odnosa značajnih za Općinu Pakoštane.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a ista će se objaviti u „Službenom
glasniku Općine Pakoštane“.
Obr a z loženje
Božidar Lokin predsjednik Podružnice Hrvatske stranke prava Dr. Ante Starčević za
područje Općine Pakoštane, predložio je Općinskom vijeću Općine Pakoštane dodjelu javnog
priznanja Općine Pakoštane Brdsko biciklističkom klubu Pakoštane iz Pakoštana.
Klub je osnovan 2014. godine te broji 43 člana, od toga 25 članova stalno aktivnih
koji sudjeluju u svim klupskim akcijama, dok na utrkama imaju otprilike 12-15 predstavnika
u svim kategorijama. U klubu ima članova svih uzrasta, trenutno je najmlađi osmogodišnjak
a najstariji pedesetogodišnjak, iako dob nije ograničenje. Klub broji 12 članica a posebno su
ponosni na juniorku Karmen Škiljić, koja redovito osvaja postolja na utrkama. Klub nastupa
na brdsko biciklističkim utrkama, poput uspona na Zavižan, maratona Plitvice, uspona na
Biokovo i Velebit. Po prvi put su imali predstavnike na utrci iz UCI C1 serije u Premanturi,
sa koje su donijeli po jedno drugo i četvrto mjesto. Imaju dobru suradnju sa drugim
klubovima ove vrste “AKS” iz Stankovaca s kojima predstavljaju Zadarsku županiju u ZL, sa
klubom “Orlov krug” iz Vodica, klubom “Primošten” iz Primoštena te klubom “Vlaji” iz
Sinja. Posebno su angažirani u organizaciji maratona Vransko Jezero kojeg smatraju svojom
domaćom utrkom, na koju se okupi najveći broj klupskih „pedalista“, čime promiču
turizam i razvoj Općine Pakoštane, što je vrijedno priznanja.
U znak priznanja za dosadašnje djelovanje te znak podrške za nastavak aktivnosti,
Općinsko vijeće Općine Pakoštane dodjeljuje priznanje Općine Pakoštane Brdsko
biciklističkom klubu Pakoštane.
Klasa: 021-05/17-01/33
Urbroj: 2198/18-02-05/01-17-03
Pakoštane, 27. srpnja 2017. god.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE
Predsjednik
Slavko Maksan
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Na temelju članka 6. i 7. Statuta Općine Pakoštane (“Službeni glasnik Općine
Pakoštane” br. 2/2009., 3/2009., 2/2013. i 1/2014), te članka 11. Odluke o dodjeli primanja
(„Službeni glasnik Općine Pakoštane“ br. 2/2010.), Općinsko vijeće Općine Pakoštane na
svojoj 1. sjednici održanoj 27. srpnja 2017. godine, donosi
ODLUKU
o dodjeli Priznanja Općine Pakoštane
I.
“PRIZNANJE OPĆINE PAKOŠTANE“ kao izraz javnog priznanja Općine Pakoštane,
dodjeljuje se Božičević Luki iz Josip Dola i Badanjak Vedranu iz Sv. Petra kod Ogulina,
pripadnicima Dobrovoljnog društva Oštarije te Tuta Nikici iz Pakoštana, za pružanje
nesebične pomoći u spašavanju unesrećenog turista te razvijanju društvenih odnosa značajnih
za Općinu Pakoštane.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a ista će se objaviti u „Službenom
glasniku Općine Pakoštane“.
Obrazloženje
Radmila Kazija iz Pakoštana, Ulica A. Mihanovica 6, uz podršku svojih mještana,
dostavila je Općinskom vijeću Pakoštane prijedlog za dodjelu priznanja pripadnicima
Dobrovoljnog društva Oštarije Božičević Luki iz Josip Dola i Badanjak Vedranu iz Sv. Petra
kod Ogulina te Tuta Nikici iz Pakoštana, za pružanje nesebične pomoći u spašavanju turista —
stranog državljanina od utapanja u moru, na plaži Punta u naselju Pakoštane.
Božičević Luka i Badanjak Vedran za vrijeme ljetovanja u odmaralištu Hrvatske
elektroprivrede koje se nalazi uz plažu Punta u naselju Pakoštane, uočili su utopljenika te
zajedno sa Tuta Nikicom iz Pakoštana krenuli u spašavanje i reanimaciju utopljenika do
dolaska Hitne medicinske pomoci, koja je po drugom zadatku bila u naselju Pakoštane, kojeg
je odgodila kao manje hitno, preuzela unesrećenog te ga prevezla u Opću bolnicu Zadar.
Javljeno je da je turist preživio i to zahvaljujući brzo pruženoj pomoći ovih dobrih i
plemenitih ljudi, kojima se ovim javnim priznanjem iskazuje zahvalnost.
Klasa: 021-05/17-01/33
Urbroj: 2198/18-02-05/01-17-2
Pakoštane, 27. srpnja 2017. god.

OPCINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE
Predsjednik
Slavko Maksan

Pakoštane, 27. srpnja 2017.
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Na temelju članka 6. i 7. Statuta Općine Pakoštane (“Službeni glasnik Općine
Pakoštane” br. 2/2009., 3/2009., 2/2013. i 1/2014), te članka 11. Odluke o dodjeli priznanja
(„Službeni glasnik Općine Pakoštane“ br. 2/2010.), Općinsko vijeće Općine Pakoštane na
svojoj 1. sjednici održanoj 27. srpnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli Priznanja Općine Pakoštane

I.
“PRIZNANJE OPĆINE PAKOŠTANE“
kao izraz javnog priznanja Općine
Pakoštane, dodjeljuje se učenicama Osnove škole Pakoštane – Gabrieli Barešić iz Draga i
Doriji Petrić iz Pakoštana, za osobite uspjehe tijekom osnovno školskog obrazovanja.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a ista će se objaviti u „Službenom
glasniku Općine Pakoštane“.
Obr a z loženje
Ravnatelj Osnovne škole Pakoštane gosp. Andrija Vanjak, dostavio je Općinskom
vijeću Općine Pakoštane prijedlog za dodjelu priznanja Općine Pakoštane učenicama
Osnovne škole Pakoštane Gabrieli Barešić iz Draga (kći Jasmine i Dalibora) i Dorji Petrić iz
Pakoštana (kći Božene i Daria).
Učenice su završile osnovno školsko obrazovanje za odličnim uspjehom, uzornog su
vladanja, odgovorne i uljudne prema svojim učiteljima te tijekom školovanja rado su
pomagale prijateljima u razredu i šire.
Sudjelovale su na mnogobrojnim natjecanjima u znanju, sportu i izvan školskim
aktivnostima te tako predstavljale Osnovnu školu Pakoštane u Zadarskoj županiji.
Općinsko vijeće Općine Pakoštane dodjeljuje imenovanim učenicama Priznanje
Općine Pakoštane kao izraz javnog priznanja za uspjeh u obrazovanju te razvijanju
društvenih odnosa od značenja za Općinu Pakoštane.
Klasa: 021-05/17-01/33
Urbroj: 2198/18-02-05/01-17-04
Pakoštane, 27. srpnja 2017. god.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE
Predsjednik
Slavko Maksan
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Na temelju članka 29. Statuta Općine Pakoštane („Sluţbeni glasnik Općine Pakoštane“ br.
2/09, 3/09, 2/13 i 1/14), u svezi s člankom 14. Zakona o zaštiti od poţara („Narodne novine“
br. 92/10) i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od poţara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2017. godini („Narodne novine“, broj 42/2017.), Općinsko vijeće
Općine Pakoštane na svojoj 01. sjednici odrţanoj dana 27. srpnja 2017. donosi
PLAN
operativne provedbe programa aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara na području
Općine Pakoštane za 2017. godinu
I
Ovim se Planom utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i
operativne aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme,
financiranje, zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od
nastanka i širenja poţara na području Općine Pakoštane u 2017. godini.
II
Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od poţara od
na području Općine Pakoštane za 2017. godinu (u nastavku teksta: Plan) temelji se na
Programu kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske u dijelu koji se odnosi na područje
Općine Pakoštane kao jedinicu lokalne samouprave.
Ovim se Planom vrši privremeno usklađenje svih bitnih odrednica i podataka iz Procjene i
Plana ugroţenosti od poţara Općine Pakoštane temeljem iskustva stečenih od njihovog
donošenja do izrade ovog Plana.
III
Dobrovoljno vatrogasno društvo Pakoštane,Vrana, Vrgada te Dobrovoljno društvo Drage
djeluju su nositelji vatrogastva na području Općine Pakoštane.
Tijekom ljetne poţarne sezone:
- Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) Pakoštane,Vrana, Vrgada ima 37 operatvinih
vatrogasaca, od toga 1 stalno zaposlen i 8 sezonaca koji će tijekom ljetne poţarne sezone
deţurati u DVD-u sukladno svom planu rasporeda deţurstava,
- Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) Drage ima 40 operatvinih vatrogasaca od 5
sezonaca koji će tijekom ljetne poţarne sezone deţurati u DVD-u sukladno svom planu
rasporeda deţurstava.
U slučaju potrebe, kod većih poţara moţe se računati na najbliţu javnu vatrogasnu postrojbu
u Biogradu na Moru te p potrebi ostale vatrogasne postrojbe susjednih općina.
IV
U gašenju velikih poţara, kao zapovjedno mjesto kod zapovijedanja i koordinacije pri gašenju
velikih poţara od strane Ţupanije određuju se sjedišta DVD-ova (za DVD Pakoštane, Vrana i
Vrgada zgrada sjedišta Općine Pakoštane, Kraljice Jelene 78, Pakoštane), za DVD Drage
uređeno dvorište na kat. čest. broj 4114/1, 4114/2 i 4114/3 k.o. Pakoštane u naselju Drage
(kod gusterne). Ukoliko situacija zahtjeva, mogu se koristiti i prostorije osnovnih škola.
V
U svrhu omogućavanja normalnog kretanja vatrogasnim vozilima u šumskim područjima
potrebno je izvršiti kontrolu prohodnosti, što će izvršiti Općina Pakoštane u dogovoru sa
DVD-ovima putem privatnih tvrtki sa područja Općine Pakoštane koje će angaţirati za ovaj
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posao, i po potrebi ukoliko tvrtke sa područja Općine Pakoštane na raspolaţu sa potrebnim
strojevima mogu se angaţirati i druge tvrtke sa sjedištem izvan područja Općine Pakoštane.
VI
Na području Općine Pakoštane nalaze se prioritetni prostori za gašenje, koja će se redovito
motriti organiziranim deţurstvima timova DVD-a Pakoštane posebno u ljetnim mjesecima, a
i komunalni redar Općine Pakoštane u okviru svojih zakonskih ovlasti poduzimat će određene
radnje radi zaštite od poţara (npr. označiti tabelama zabranu loţenja i paljenja vatre u blizini
šuma, na javnim površinama vršiti nadzor nad prostorom). Redovito će se putem lokalnog
radija BNM te putem pismenih obavijesti na oglasnim pločama Općine Pakoštane javnost
upozoriti o zabrani paljenja korova i loţenja na otvorenom prostoru, u blizini šuma i sl.
VII
Putem komunalnog redara Općine Pakoštane utvrditi će eventualno postojanje tzv. divljih
odlagališta otpada, i povremenom kontrolom ustanovljavati novonastala divlja odlagališta
otpada, a sukladno financijskim mogućnostima ista će sanirati Općina Pakoštane.
Izvješće o stanju vezanom za tzv. divlja odlagališta otpada podnosi se načelniku Općine
Pakoštane i Stoţeru civilne zaštite Općine Pakoštane
VIII
Po potrebi prilagođavati motriteljsko – dojavnu sluţbu sukladno potrebama, mogućnostima i
obavezama Općine.
Planira se stupiti u vezu sa Šumarijom Biograd na Moru, sa susjednim lokalnim jedinicama
te gradom Biogradom na Moru radi aţuriranja brojeva telefona, telefaxa i mobitela
motriteljskih sluţbi i patrola, među kojima treba uspostaviti koordinaciju i suradnju u cilju
kvalitetnijeg nadzora nad širim prostorom a sve u cilju zaštite od poţara.
IX
Zaduţuje se DVD Pakoštane,Vrana, Vrgada - zapovjednik DVD-a, te DVD Drage, zapovjednik DVD-a, da utvrde stanje vozila, opreme i tehnike te izrade prijedlog
popravka/sanacije vatrogasne opreme sa detaljnim obrazloţenjem, te iste dostave Općini
Pakoštane, DUZS Područni ured Zadar i ţupanijskom vatrogasnom zapovjedniku, zbog uvida
u stanje vatrogasne opreme i uvida u potrebu nabavke druge najnuţnije vatrogasne opreme.
X
Za koordinaciju u akcijama zaštite i spašavanja ljudi i dobara na području Općine Pakoštane u
slučaju elementarnih nepogoda ustrojen je Stoţer civilne zaštite Općine Pakoštane, u koji je
uključen vatrogasni zapovjednik DVD-a Pakoštane,Vrana, Vrgada te vatrogasni zapovjednik
DVD-a Drage. Isti se aktiviraju u situacijama kada prirodna nepogoda poprimi veličinu kada
je potrebno uključivanje šire društvene zajednice svih subjekata na području Općine
Pakoštane koji su od interesa za zaštitu i spašavanje.
XI
Ovaj plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Sluţbenom glasniku Općine
Pakoštane.
KLASA: 021-05/17-01/39
URBROJ: 2198/18-02-01/01-17-2
Pakoštane, 27. srpnja 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE
Predsjednik Općinskog vijeća
Slavko Maksan
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i
137/15) i članka 29. Statuta Općine Pakoštane („Službeni glasnik Općine Pakoštane“ 2/09, 3/09, 2/13
i 1/14) Općinsko vijeće Općine Pakoštane na svojoj 25. sjednici održanoj dana 13. travnja 2017.
godine donijelo je
ODLUKU
o izradi Strategije razvoja turizma Općine Pakoštane
za razdoblje 2018. -2028. godine
Ĉlanak 1.
Općinsko vijeće Općine Pakoštane daje suglasnost za izradu temeljnog planskog dokumenta Strategija razvoja turizma Općine za razdoblje 2018. - 2028. godine.
Ĉlanak 2.
Strategijom razvoja turizma Općine Pakoštane od 2018. – 2028. godine (u daljnjem tekstu: Strategija)
utvrdit će se razvojni ciljevi usmjereni prema održivom socijalno-ekonomskom razvoju turizma
Općine Pakoštane, te definirati razvojni prioriteti, mjere i projekti koji će doprinijeti ostvarenju ciljeva
Strategije.
Ĉlanak 3.
Za izradu Strategije osnovati će se Radna skupina koja će sudjelovati u izradi Strategije. Ovlašćuje se
Općinski načelnik Općine Pakoštane za osnivanje i imenovanje članova Radne skupine u skladu s
ovom Odlukom.
Ĉlanak 4.
Sredstva za izradu Strategije osigurati će se apliciranjem na podmjeru 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje
planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga, te planova zaštite i
upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednost“ provedba operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“,
koja će se provoditi u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
godine.
Ĉlanak 5.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Pakoštane da sukladno zakonskim propisima provede
postupak odabira ovlaštene osobe i potpiše Ugovor o izradi Strategije razvoja turizma Općine
Pakoštane te provede izradu strategije nakon zaprimanja pozitivne Odluke o odabiru od strane
Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kao nadležnog tijela za provedbu
javnog natječaja za pod mjeru 7.1..
Ĉlanak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja o ista će se objaviti u „Službenom glasniku Općine
Pakoštane“.
KLASA: 021-05/17-01/19
URBROJ: 2198/18-02-01/01-17-2
Pakoštane, 13. travnja 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE
Predsjednik Općinskog vijeća
Slavko Maksan
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Na temelju članka 35. i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15. ispr.), članka 32.
Statuta Općine Pakoštane („Službeni glasnik Općine Pakoštane“ broj 02/09, 3/09, 2/13 i 1/14)
i članka 102. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i
92/14), Općinsko vijeće Općine Pakoštane, na svojoj 01. sjednici održanoj dana 27. srpnja
2017. godine, donosi

ODLUKU
o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi
- nerazvrstane ceste

Ĉlanak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se status javnog dobra u općoj uporabi i u neotuđivom
vlasništvu Općine Pakoštane – nerazvrstane ceste, za nekretninu upisanu kod Općinskog suda
u Zadru, Zemljišnoknjižni odjel Biograd Na Moru i to u zk. ul. 2566 k.o. Pakoštane, oznake
ĉest. zem. broj 1227/43 stare izmjere k.o. Pakoštane koja odgovara kat. ĉest. broj
5367/28 nove izmjere k.o. Pakoštane u naselju Pakoštane, u naravi nerazvrstana cesta,
površine 15882 m².
Ĉlanak 2.
Temeljem ove Odluke u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama provest će se
uknjižba na nekretnini iz članka 1. ove Odluke.
Ĉlanak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Pakoštane“.
Klasa: 021-05/17-01/40
Urbroj: 2198/18-02-05/01-17-2
Pakoštane, 27. srpnja 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE
Predsjednik
Slavko Maksan
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Na temelju ĉlanka 9. Zakona o plaćama u lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj)
samoupravi (Nar. nov. br. 28/10), ĉlanka 4. Odluka o mjerilima za odreĊivanje plaća i
naknada („Službeni glasnik Općine Pakoštane“ br. 3/10, 5/13 i 4/14) i ĉlanka 43. Statuta
Općine Pakoštane (Službeni glasnik Općine Pakoštane br. 2/09, 3/09, 2/13 i 1/14) Općinski
načelnik Općine Pakoštane, dana 27. srpnja 2017. godine, donosi slijedeću

ODLUKU
o utvrĊivanju osnovice za obraĉun plaće službenika i namještenika
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pakoštane

Ĉlanak 1.
Osnovica za obračun plaće službenika i namještanika u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Pakoštane utvrđuje se u visini od 5.315,24 kune bruto i primjenjuje se od
01. kolovoza 2017. godine, počevši s plaćom za mjesec kolovoz 2017. godine koja će biti
isplaćena u mjesecu rujnu 2017. godine.
Ĉlanak 2.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Pakoštane“, a stupa na
snagu 01. kolovoza 2017. godine.
Ĉlanak 3.
Odluka o utvrĊivanju osnovice za izraĉun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pakoštane („Službeni glasnik Općine Pakoštane“ br.
5/16) prestaje važiti nakon obraĉuna plaće za mjesec srpanj 2017. godine.
Klasa: 022-05/17-01/317
Urbroj: 2198/18-02-05/01-17-02
Pakoštane, 27. srpnja 2017. godine
OPĆINA PAKOŠTANE
Općinski naĉelnik
Milivoj Kurtov
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