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SADRŽAJ:

I.   Akti Općinskog vijeća Općine Pakoštane: 

I.   II.   Akti Općinskog načelnika Općine Pakoštane 
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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, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 10. Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Pakoštane („Sluţbeni glasnik Općine Pakoštane“ br. 2/2009 i 2/2013), 

Općinsko vijeće Općine Pakoštane na svojoj 01. sjednici, odrţanoj 22. srpnja  2021. godine, 

donijelo je  

 

 

ODLUKU   

o izboru podpredsjednika Općinskog vijeća  Općine Pakoštane 

 

 

         I.  

BOŢIDAR LOKIN  iz Pakoštana, Vrgadinska ulica 2,  izabran je za podpredsjednika 

Općinskog vijeća Općine Pakoštane.  

      

 

                  II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u Sluţbenom 

glasniku Općine Pakoštane. 

 

KLASA: 021-05/21-01/19 

Urbroj: 2198/18-02-01/01-21-1 

Pakoštane,  22. srpnja 2021. godine  

          OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE  

          Predsjednik  

        Marin Barešić  
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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, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), i članka 15. Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Pakoštane („Sluţbeni glasnik Općine Pakoštane“ br. 2/2009 i 2/2013), 

Općinsko vijeće Općine Pakoštane na svojoj 01.. sjednici odrţanoj  22. srpnja  2021. godine,  

donijelo je  

 

 

ODLUKA  

o osnivanju Komisije za  Statut, Poslovnik 

 i normativnu djelatnost   

 

 

 I.  

 Ovom Odukom osniva se  Komisija za  Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost   

Općinskog vijeća Općine Pakoštane u koju se imenuju:  

 

 

1. SLAVKO PRTAJIN  iz Vrane, Dr. Ante Starčevića 16, za  člana, 

 

2. BOŢIDAR LOKIN  iz Pakoštana, Vrgadinska ulica 2, za člana, 

 

3. ANTONIO LOKIN iz  Pakoštana, Velebitska  ulica 2, za člana.  

 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u Sluţbenom 

glasniku Općine Pakoštane. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vaţiti Odluka o osnivanju Komisije za Statut, 

Poslovnik i normativnu djelatnost („Sluţbeni glasnik Općine Pakoštane“ br. 4/2017 i 1/2021). 

 

KLASA: 021-05/21-01/27 

URBROJ: 2198/18-02-05/01-21-02-01 

Pakoštane,  22. srpnja 2021. godine  

 

          OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE   

         

  Predsjednik  

       Marin Barešić  

       

 

 

Dostaviti:  

1. Imenovanim iz točke I. ove Odluke  

2. Evidencija, ovdje  
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Na temelju članka  35. 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, 137/15, 98/19 i 144/20) i članka 29. Statuta Općine  Pakoštane („Službeni glasnik 

Općine  Pakoštane“  broj 2/09, 3/09, 2/13, 1/14, 2/18, 1/20 i 1/21) Općinsko vijeće Općine  

Pakoštane,  na svojoj  01. sjednici održanoj 22._srpnja  2021. godine, donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o usvajanju  Strategije razvoja turizma Općine Pakoštane  

za razdoblje 2021.-2025. godine 

         

 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Pakoštane usvaja Strategiju razvoja turizma Općine Pakoštane  

za razdoblje 2021.-2025. godine  koja se nalazi  u privitku ove odluke.    

 

 

Članak 2. 

Strategija razvoja turizma Općine Pakoštane iz članka 1. ove odluke,  objavit će se na 

web stranici Općine Pakoštane www.opcina-pakostane.hr te Središnjem katalogu 

službenih dokumenata Republike Hrvatske.  

 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu sljedeći dan od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Pakoštane“. 

 

Klasa: 021-05/21-01/24 

Urbroj: 2198/18-02-01/01-21-03 

Pakoštane,  22.  srpnja  2021. godine 

 

 

                OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE 

                  Predsjednik 

               Marin Barešić 

 

 

Dostaviti:  

1. Turistička zajednica Općine Pakoštane 

23211 Pakoštane, Kraljice Jelene 78 (jedan primjerak)  

     2.     Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva – sredisnji.katalog@digured.hr  

- za  objavu  u Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske 

     3.      Internet stranica Općine Pakoštane www.opcina-pakostane.hr  

     4.      Evidencija, ovdje  
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Temeljem toĉke III. toĉke  6.b) 4) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od poţara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini („Narodne novine“ broj 4/2021) i ĉlanka 8. Zakona o 

zaštiti od poţara (NN 92/10), na temelju ĉlanka 29. Statuta Općine Pakoštane („Sluţbeni glasnik Općine 

Pakoštane broj 2/09, 3/09, 2/13, 1/14,  2/18, 1/20 i 1/21),  Općinsko vijeće Općine Pakoštane na svojoj  

01.  sjednici, odrţanoj  dana  22.  srpnja 2021. godine, donosi 

 

 

PLAN AKTIVNOG UKLJUĈENJA SVIH SUBJEKATA 

ZAŠTITE OD POŢARA OPĆINE PAKOŠTANE  ZA 2021. GODINU 

 

UVOD  

 Vlada Republike Hrvatske na temelju ĉlanka 12. stavka 9. Zakona o zaštiti od poţara („Narodne 

novine“ broj 92/10) donijela je Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od poţara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini („Narodne novine“ broj 4/2021) u kojem se nalaţe 

jedinicama lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave) (JLRS) da na temelju iskustava iz protekle 

poţarne sezone, izvrši usklaĊenje svih podataka i odrednica iz vaţećih planova zaštite  od poţara,.  

 

1. VATROGASNA DRUŠTVA  

Na podruĉju Općine Pakoštane  nema profesionalnih vatrogasnih postrojbi već djeluju  Dobrovoljno 

vatrogasno društvo Pakoštane,Vrgada, Vrana i Dobrovoljno vatrogasno društvo Drage (dalje u tekstu: 

DVD-ovi) .  

Dobrovoljno vatrogasno društvo Pakoštane-Vrgada-Vrana broji 68 ĉlanova od kojih je 35 

operativnih vatrogasaca.   

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drage ima 48 ĉlanova od kojih je 40 operativnih vatrogasaca.   

*Na razini Zadarske  županije ustrojena je vatrogasna zajednica i profesionalne  vatrogasne postrojbe. 

 

1. ZAPRIMANJE DOJAVE 

Broj 112  za Općinu Pakoštane  lociran je u ţupanijskom centru 112 Zadar. 

Kod  zaprimanja dojave, deţurni djelatnik Centra 112  obavještava vatrogasni operativni centar Zadar 

(VOC) na broj 193, a on dalje  zapovjednike ili zamjenike  DVD-ova o  nastalom dogaĊaju putem 

mobilnog telefona, koji vrši daljnje podizanje vatrogasaca putem mobitela. 

Intervencijom rukovode zapovjednici  ili  njihovi zamjenici, koji imaju poloţen ispit za vatrogasca s 

posebnim ovlastima ili odgovornostima. 

 

 

a. PLANIRANO STANJE 

Redoslijed ukljuĉivanja postrojbi u akciju gašenja biti će promijenjen i ubrzan po broju postrojbi i 

vatrogasaca u sluĉajevima nekontroliranog ili ubrzanog razvoja poţara. 

tablica 1 

redoslijed ukljuĉivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja poţara (dinamika) 

r.b

. 

aktivnost dojava -

naĉin 

postrojba/tehnika broj 

ukljuĉenih 

ljudi 

Napomena (*) 

1. dojava 

poţara 

telefon 

mobitel  

deţurni u 

deţurstvu C 112 

→ 193  

2  + 2 24-satno deţurstvo (112) 

intervencija vatrogasnih snaga na podruĉju poţarnog podruĉja općine  

2. uzbunjivanj

e 

zapovjednik

a središnjeg 

 

 

mobitel 

zapovjednik DVD 

u zoni  

1 ako je zapovjednik 

nedostupan, deţurni  u 

ŢVOC-u  uzbunjuje 

zamjenika 
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DVD u 

zoni*  

uzbunjivanj

e odjeljenja 

središnjeg 

DVD u zoni 

i 

pokret 

mobiel * prvo odjeljenje 

DVD u zoni 

/ vozilo po vrsti 

poţara 

5 4-5 ljudi i zapovjednik 

kreću na intervenciju ne 

ĉekajući puni broj (ostali 

moraju  pristići za njima) 

intervencija 

odjeljenja 

DVD u zoni 

mobitel 

 

* prvo odjeljenje 

DVD u zoni 

/ vozilo po vrsti 

poţara 

8 vatrogasac koji je ostao do 

prispjeća preostalih vodi i 

preostale na intervenciju 

4. *aktiviranje 

svih snaga s 

podruĉja 

 telefon 

mobitel 

Drugo i treće 

odjeljenje DVD-a 

/sva vozila 

9 kod ubrzanog širenja 

poţara a po procjeni 

zapovjednika akcije 

gašenja kad poţar prelazi 

podruĉje jedne ili više 

sektora. 

 

 

5. * 

uzbunjivanj

e snaga sa 

šireg 

podruĉja 

radio stanica 

/ telefon/ 

mobitel 

sastavi, DVD I 

JVP van podruĉja 

općine, dodatne 

snage 

/ helikopteri i 

zrakoplovi 

 pri vrlo velikim poţarima 

zapovjednik intervencije 

izvješćuje  ţupanijskog 

vatrogasnog zapovjednika 

koji odluĉuje o snagama 

 

PredviĊeni ustroj središnje vatrogasne postrojbe DVD-ova  dopušta samostalnu intervenciju središnjeg 

DVD-a uz dovoljan broj ljudi i tehnike. 

Postrojbe van podruĉja Općine   podiţe se po zapovjedi  Ţupanijskog vatrogasnog zapovjednika.  

 

 

SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH POŽARA 

b. ZAPOVIJEDANJE 

Intervencijom zapovijeda zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je prva zapoĉela s intervencijom.  

Po primitku informacije  o dogaĊaju obavještava ŢVOC  - Ţupanijski centar 112, te istu prosljeĊuje 

odmah svim subjektima koji su ukljuĉeni u sustav zaštite a sve vatrogasne postrojbe se upućuju na mjesto 

dogaĊaja. 

Zapovjednik dobrovoljne postrojbe zapovijeda intervencijom do eventualnog dolaska profesionalne 

vatrogasne postrojbe, kad zapovijedanje preuzima zapovjednik profesionalne postrojbe. 

tablica 2 

                         DVD PAKOŠTANE,VRGADA, VRANA  

  

                  Zapovjednik DVD-a PAKOŠTANE, VRGADA, 

VRANA 

                        telefon 

                          Mate Ĉudina  092 381 0335 

 

           Zamjenik zapovjednika DVD-a  PAKOŠTANE, 

VRGADA, VRANA  

                        telefon 

                          Lovre Barešić 0959153556  

Pakoštane, 22. srpnja 2021. "SLUŽBENI GLASNIK" Stranica 5. - Broj 3/21



  

                         DVD DRAGE  

  

                  Zapovjednik DVD-a DRAGE                         telefon 

                               Dalibor Barešić                     091 335 01 30 

 

           Zamjenik zapovjednika DVD-a  DRAGE                         telefon 

                                 Toni Barešić  09160448687 

 

 

Zapovjednik vatrogasne postrojbe duţan je informaciju o vatrogasnoj intervenciji redovito dostavljati u 

ţupanijski vatrogasni operativni centar. 

Odluku o dinamici ukljuĉivanja većeg broja postrojbi u akciju gašenja donosi ţupanijski vatrogasni 

zapovjednik ili osoba koju on ovlasti, a na prijedlog voditelja intervencije. 

Ako zapovjednik vatrogasne intervencije ocijeni da raspoloţivim sredstvima i snagama nije u mogućnosti 

uspješno obaviti intervenciju, o nastaloj situaciji odmah izvješćuje ţupanijskog vatrogasnog zapovjednika 

koji preuzima voĊenje intervencije.  

tablica 3 

Ţupanijski vatrogasni zapovjednik                          telefon 

                                 Mate Rudić                      099 460 0590  

 

c. ZAMJENA VATROGASNIH POSTROJBI NOVIM POSTROJBAMA 

Zamjena se vrši dovoţenjem svjeţih snaga iz priĉuve. Snage koje sudjeluju u gašenju povlaĉe se na 

odmor nakon ĉetiri sata djelovanja odnosno na temelju procjene i odluke voditelja akcije gašenja (u 

sluĉaju da voditelj procijeni da bi se u slijedećih pola sata ili sat vremena uspjelo ugasiti poţar, nastavlja 

akciju s postojećim snagama). 

Izvlaĉenje snaga na odmor i dovoĊenje svjeţih snaga vrši se vozilima postrojbi. 

 

d. UKLJUĈIVANJE VATROGASNIH POSTROJBI IZVAN PODRUĈJA OPĆINE 

PAKOŠTANE 

Planom zaštite od poţara predviĊeno je ukljuĉivanje vatrogasnih snaga izvan podruĉja Općine  za poţare 

širih razmjera iskljuĉivo na temelju procjene ţupanijskog vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju on 

ovlasti, a u skladu sa ţupanijskim Planom zaštite od poţara i eksplozija. 

 

e. UKLJUĈIVANJE ŠUMARIJE U AKCIJU GAŠENJA POŢARA 

Temeljna namjena djelovanja interventne skupine je ispomoć u akcijama gašenja i zaustavljanja šumskih 

poţara. Takve skupine aktiviraju se u pojedinim šumarijama nakon izbivanja šumskih poţara osobito 

velikih razmjera na podruĉju gospodarenja. 

tablica 4  

Hrvatske šume      Odgovorna osoba                        telefon 

     Šumarija   Biograd na moru                 Upravitelj: 

               Dario Peraić  

       Tel:  023  383 136 

 

f. UKLJUĈIVANJE DODATNIH SNAGA U AKCIJU GAŠENJA 

Ukljuĉivanje dodatnih snaga u gašenje poţara vrši se na zahtjev  ţupanijskog vatrogasnog zapovjednika. 

 

g. ANGAŢIRANJE ZRAKOPLOVA 

Angaţiranje protupoţarnih zrakoplova ili helikoptera vrši se po zahtjevu ţupanijskog vatrogasnog 

zapovjednika ili osobe koju on za to ovlasti putem ţupanijskog operativnog centra. Sustav pozivanja i 

uporabe vatrogasnih zrakoplova i helikoptera ureĊen je Planom intervencija kod velikih poţara otvorenog 

Pakoštane, 22. srpnja 2021. "SLUŽBENI GLASNIK" Stranica 6. - Broj 3/21



  

prostora na teritoriju Republike Hrvatske. 

 

h. SREDSTVA VEZE 

Komunikacija meĊu zapovjednicima vatrogasnih postrojbi tijekom akcije gašenja poţara odvijat će se na 

postojećem vatrogasnom kanalu ili mobitelom. 

 

tablica  5 

komunikacija zapovjednika postrojbi 

radio veza motorola UKV podruĉje   

telefonija mobitel RS (radio stanica) 

 

2. LOGISTIKA 

a) OPSKRBA HRANOM I PIĆEM 

Nakon ĉetiri (4) sata od izlaska na intervenciju, gasiteljima je potrebno dostavljati hranu i piće, o ĉemu se 

skrbe i vode brigu predsjednici DVD-ova.  

Općina Pakoštane snosi troškove ishrane gasitelja za prvi stupanj  i drugi  stupanj jer je na njenom 

prostoru nastao dogaĊaj, za treći  stupanj sredstva se osiguravaju u proraĉunu vatrogasne zajednice 

ţupanije, za ĉetvrti i peti stupanj sredstva se osiguravaju u drţavnom proraĉunu. 

b) SMJEŠTAJ 

Kada se u intervenciju ukljuĉuju vatrogasne postrojbe iz udaljenih mjesta, kada nije moguće izvršiti 

smjenu u nekoliko sati, Općina Pakoštane i DVD-ovi duţni su osigurati prikladan smještaj za odmor 

vatrogasaca, a u suradnji sa ţupanijskim stoţerom zaštite i spašavanja. 

c) OPSKRBA GORIVOM VATROGASNE TEHNIKE 

Ĉim intervencija u prostoru traje više sati dolazi do potrebe za pojedinaĉnim dopunjivanjem gorivom. Sve 

postrojbe moraju imati osigurane priĉuve goriva. 

Općina Pakoštane u suradnji s DVD-ima treba imati osigurana mjesta i materijalna sredstva za opskrbu 

svojih postrojbi i postrojbi koje eventualno mogu doći u pomoć. 

d) HITNE INTERVENCIJE I POPRAVCI VATROGASNIH VOZILA 

DVD -ovi imaju  razraĊen naĉin popravaka i servisiranja vatrogasnih vozila a mogu koristiti i najbliţe 

mehaniĉarske radnje osposobljene za popravak i servisiranje vatrogasnih vozila. 

e) OPSKRBA VODOM 

Sva naselja na podruĉju Općine  imaju ureĊenu vodovodnu mreţu, te je na tim podruĉjima za distribuciju 

vode zaduţena tvrtka KOMUNALAC d.o.o. Biograd na Moru  tel.  023/ 383-510. 

Osim distribucije vode putem tvrtke KOMUNALAC d.o.o., distribucija vode će se organizirati i putem 

DVD-ova, na naĉin da se koriste poljoprivredni bunari koji su najbliţi poţarištima. DVD-ovi su duţni 

radi distribucije vode iz poljoprivrednih bunara pribaviti  prethodne suglasnosti vlasnika bunara.  

DVD-ovi su duţni voditi evidenciju lokacija sa kojih će se vršiti distribucija vode, te redovito kontrolirati 

mogućnosti distribucije vode sa predviĊenih lokacija.  

f)  SUSTAV VATROGASNIH RADIO VEZA 

Sustav vatrogasnih radio veza je u organizaciji Sluţbe civilne zaštite Zadar. 

Radio veze koriste se radi brţeg djelovanja u akcijama gašenja poţara, drugim intervencijama i na 

vjeţbama, te ih u druge svrhe nije dozvoljeno koristiti. 

Sva zaprimanja dojava i uzbunjivanje dobrovoljne vatrogasne postrojbe vrši se telefonskim putem, dok se 

na intervencijama veza obavlja preko vatrogasnih radioureĊaja. 

Za eventualne probleme u komunikaciji obratiti se struĉnoj sluţbi putem operativnog deţurstva DUZS-a. 

g) HITNA MEDICINSKA POMOĆ 

 Dobrovoljno vatrogasna postrojba ima medicinski komplet za samopomoć kod mogućih povreda na 

intervencijama. 

GDCK Biograd na Moru  moţe izaći na teren u vidu tima za prvu pomoć i biti na raspolaganju 

vatrogasnim postrojbama na terenu u smislu zbrinjavanja mogućih lakših ozljeda i potrebe ispiranja oĉiju 

tijekom intervencija do eventualnog prihvata ozlijeĊenih od strane Hitne medicinske pomoći u sluĉaju 

teţih ozljeda. GDCK BIOGRAD NA MORU - aktivno se ukljuĉuje u sluĉaju evakuacija stanovništva za 

potrebe zbrinjavanja stanovništva te pruţanja psihosocijalne pomoći i aktivnosti Sluţbe traţenja te 
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logistiĉke potpore za zbrinjavanje ljudi u smislu ljudstva, opreme (šatori, kreveti, podloge za spavanje, 

prekrivaĉi,) te osnovnih potreba zbrinutog stanovništva (hrana i pića u organizaciji sa Općinom).  

Ako dogaĊaj poprima veće razmjere ili je na mjestu gdje postoji povećana opasnost za moguće povrede 

kako vatrogasaca tako i stanovništva, dobrovoljna vatrogasna postrojba treba angaţirati hitnu medicinsku 

pomoć.  

h)  ELEKTRO DISTRIBUCIJSKA MREŢA 

Kod gašenja poţara, bilo na otvorenom ili zatvorenom prostoru, moţe doći do kontakta najĉešćeg 

sredstva za gašenje, vode i napona elektriĉne energije. Poznato nam je da je voda vodiĉ elektriĉne 

energije i kod tog kontakta moţe doći do neţeljenih situacija. Da bi se to izbjeglo zapovjednik akcije 

gašenja treba uspostaviti izravni kontakt ili posredno preko vatrogasnog operativnog centra s 

distributerom " HEP – ODS d.o.o., Elektra Zadar, Pogon u Biogradu.  

 

i) METEOROLOGIJA 

Svaki dan dolazi prognoza vremena i indeks opasnosti od poţara u ŢC 112 Zadar, gdje se moţe dobiti i 

dodatna prognoza. 

j)  CESTE 

Poduzeće Hrvatske ceste d.o.o. putem Ceste Zadarske ţupanije d.o.o. Zadar,   odraĊuju sve poslove 

vezane za odrţavanje Drţavne ceste - Jadranske turistiĉke ceste (D8)  koja prolazi kroz naselje Pakoštane 

i Drage.  

Poduzeće Ceste zadarske ţupanije d.o.o. Zadar odraĊuju poslove vezane za odrţavanje Ţupanijskih cesta 

na podruĉju Općine: Ţ6042  (Galovac-Kakma-Vrana),  Ţ6064 Miranje -Vrana-Pakoštane) , Ţ6065 

(Vrana-Radašinovci).  

Poduzeće Juština d.o.o. Pakoštane  odraĊuje poslove vezane za odrţavanje nerazvrstanih cesta na 

podruĉju Općine.  

U sluĉajevima postavljanja prometnih znakova, uklanjanja prepreka i drugih situacija na spomenutoj 

drţavnoj cesti i ţupanijskim  cestama za kontakt koristiti sluţbu Ceste zadarske županijed.o.o. . -  

023/492 300   a na lokalne ceste za kontakt koristiti  Juštinu d.o.o. Pakoštane na broj telefona 023 382 

407. Zapovjednici DVD-ova duţni su pravovremeno informirati ţupanijskog vatrogasnog zapovjednika o 

stanju prohodnosti cesta za vrijeme poţara.  

 

k) SURADNJA S MEDIJIMA 

Ţupanijski vatrogasni zapovjednik, zapovjednik na poţarištu, ĉlan zapovjedništva ili pomoćnik za odnose 

s javnošću trebaju suraĊivati s predstavnicima sredstava priopćavanja i to na naĉin da daju informacije o: 

1. vremenu nastanka i lokalizaciji poţara, 

2. pribliţnoj veliĉini i lokaciji izgorjele površine, 

3. angaţiranim snagama, tehnici i tijeku intervencija, 

4. vrsti izgorjelog pokrova, 

5. postupcima korisnim za puĉanstvo ugroţeno poţarom. 

 

l) MEHANIZACIJE NA PODRUĈJU OPĆINE  

Na podruĉju Općine  postoje  graĊevinske tvrtke koje  posjeduju  tešku graĊevinsku mehanizaciju 

(buldoţere gusjeniĉare) te ostale strojeve i mehanizaciju,  upotrebljivu za ţurnu izradu prosjeka i 

probijanje protupoţarnih putova radi zaustavljanja i širenja šumskih poţara, s kojima  kada je to potrebno 

se moţe  napraviti ugovor  o izvoĊenju radova, a to su:  

- GOLEMI vlasnik Vinko Golem, Vrana  

- ĐULA obrt vlasnik Senka Stojanov, Pakoštane,  

- VUJASIN obrt vlasnik Ivica Vujasin, Pakoštane  

- CALIMERO obrt za iskope i zemljane radove, vlasnik Melinda Barešić, Drage  

- MIOĈEV obrt za pripremne radova na gradilištu, vlasnik Mioĉev Ţeljko, Pakoštane  

- ORKA PAKOŠTANE d.o.o. Pakoštane,  

- AG BAREŠIĆ & SINOVI d.o.o. Drage  

- po potrebi  i drugi.  
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PRAVNA OSNOVA I STUPANJE NA SNAGU 

Zaštita od poţara i vatrogastvo ureĊeni su Zakonom o zaštiti od poţara (NN 92/10) i Zakonom o 

vatrogastvu ("Narodne novine", broj 125/19), Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 

82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) te pod zakonskim aktima. 

Sve radnje i postupci koje reguliraju zaštitu od poţara i vatrogastvo u Republici Hrvatskoj, a koje nisu 

navedene u ovom planu regulirani su spomenutim zakonima. 

Ovaj Plan stupa na snagu sljedeći dan od dana objave u "Sluţbenom glasniku Općine Pakoštane“.  

 

Klasa: 021-05/21-01/26 

Urbroj: 2198/18-02-01/01-21-2 

Pakoštane,   22. srpnja 2021. godine  

              OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE 

             Predsjednik  

                                    Marin Barešić   
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Na temelju članka 29. Statuta Općine Pakoštane („Sluţbeni glasnik Općine Pakoštane“ 

br. 2/09, 3/09, 2/13, 1/14,  2/18,  1/20 i 1/21), u svezi s člankom 12. i 13. Zakona o zaštiti od 

poţara („Narodne novine“ br. 92/10)  te Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od poţara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini („Narodne novine“, broj 

4/2021.), na prijedlog Općinskog načelnika i Stoţera civilne zaštite, Općinsko vijeće Općine 

Pakoštane na svojoj 01.  sjednici odrţanoj  dana  22. srpnja  2021. godine,  donosi 

 

 

PLAN 

operativne provedbe programa aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara  

na području Općine Pakoštane za 2021. 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 2021. godini.  

 

II.  

 Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

poţara od na području Općine Pakoštane u 2021. godini (u nastavku teksta: Plan) temelji se 

na Programu kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 

4/2021.), dalje u tekstu: Program Vlade RH,  u dijelu koji se odnosi na područje Općine 

Pakoštane kao jedinicu lokalne samouprave. 

 

III. 

Postupanje po točki  III. pod točka 6 a) Programa Vlade RH    

 Za Općinu Pakoštane izrađena je revizija Procjene i plana iz točke II. ovog Plana, 

radi usklađenja svih podataka i odrednica iz važećih planova zaštite od požara. 

 Vatrogasna zajednica Zadarske ţupanije izdala je pozitivno Mišljenje (Klasa: 214-

01/19-01/03, Ur. broj: 2198-1-91-19-2 od 28.01.2019. godine) u odnosu na predloţene 

tehničke i organizacijske mjere navedene u Procjeni ugroţenosti od poţara i tehnoloških 

eksplozija za Općinu Pakoštane. 

  Sukladno odredbi članka 13. stavak 1. Zakona o zaštiti od poţara („Narodne novine“ 

broj 92/10), Općina Pakoštane  donijela je: 

Odluku o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za 

područje Općine Pakoštane  i  Odluku o donošenju Plan zaštite od požara za 

područje Općine Pakoštane (Službeni glasnik Općine  broj 3/2020) 

 

 Općina Pakoštane  donijela je Odluku o donošenju  Procjene rizika od velikih 

nesreća za Općinu Pakoštane (Službeni glasnik Općine Pakoštane“ br. 4/2019) te Plan 

djelovanje civilne zaštite Općine Pakoštane (Službeni glasnik Općine Pakoštane“ broj 

2/2020.) .   
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 Postupanje po točki  III. pod točka 7.c) Programa Vlade RH    

 Općina Pakoštane  donijela je Odluku o agrotehničkim mjerama, uređenju i 

održavanju  poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom 

zemljištu, šumama i šumskom zemljištu na području Općine Pakoštane („Sluţbeni 

glasnik Općine Pakoštane“ br. 3/2018). 

 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.   

 

 Postupanje po točki  III. pod točka 6. b) 4) Programa Vlade RH.    

 Planira se predloţiti donošenje  Plana aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite 

od požara na svom području vodeći računa o uskladbi s Planom angažiranja 

vatrogasnih snaga na području Zadarske županije.  

 Nositelji vatrogastva na području Općine su Dobrovoljno vatrogasno društvo 

Pakoštane, Vrgada, Vrana  te Dobrovoljno društvo Drage.  

 Tijekom ljetne poţarne sezone: 

 - Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) Pakoštane, Vrgada, Vrana  ima 35 

operativnih vatrogasaca,  od toga 9  sezonaca koji će tijekom ljetne poţarne sezone deţurati 

u DVD-u sukladno svom planu rasporeda deţurstava (deţurstvo 24 sata),  

 - Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) Drage  ima 40 operativnih vatrogasaca od  

4  sezonaca koji će tijekom ljetne poţarne sezone deţurati u DVD-u sukladno svom planu 

rasporeda deţurstava.  

 Planira se predloţiti donošenje  Plana aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite 

od požara na svom području vodeći računa o uskladbi s Planom angaţiranja vatrogasnih 

snaga na području Zadarske ţupanije.  

 

 Postupanje po točki  III. pod točka 6. b) 5) Programa Vlade RH   

 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, Vrgada, Vrana zgrada sjedišta Općine Pakoštane, Kraljice Jelene 78, Pakoštane), 

s tim da se dežurstva organiziraju na lokaciji „poduzetnička zona Pakoštane“ a 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.   

 

 Postupanje po točki  III. pod točka 7.e) Programa Vlade RH.    

 Općina Pakoštane posjeduje evidenciju o lokacijama i količinama odbačenog otpada te 

je odredila mjere za sanaciju „divljih“ odlagališta.  

  

 Izvješće o provedbi mjera gospodarenja otpadom Općine Pakoštane za 2019. 

godinu te Plana provedbe mjera gospodarenja otpadom za 2021. godinu doneseno je 

16.03.20221. godine i objavljeno u Službenom glasniku Općine Pakoštane broj 1/2021.   

 

 Uspostavljen je sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu kao i 

sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada u skladu s odredbama članka 36. Zakona o 

odrţivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13, 73/17 i 14/19).  
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 U servisnoj zoni postavljeno je mobilno reciklaţno dvorište te na ovaj način Općina 

Pakoštane izvršava jednu od svojih  obaveza sukladno članku 35. stavku 1. Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom, a  ostaje joj obveza izgraditi reciklažno dvorište na 

svom području.  

 

 Postupanje po točki  III. pod točka 7.h) Programa Vlade RH.    

 Općina Pakoštane informirat će javnost raznim upozorenjima i obavijestima u 

segmentu prometa (pojačana kontrola parkiranih vozila zbog osiguranja nesmetanog pristupa 

hidrantima, kontrola označenih vatrogasnih pristupa i osiguravanje pristupa vatrogasnih 

vozila) te  zajedno sa trgovačkim društvom JUŠTINA d.o.o. i nadleţnim inspektoratom 

Ministarstva unutarnjih poslova - Sektor za inspekcijske poslove - Ravnateljstva civilne 

zaštite,  dogovoriti radnje i postupanja sukladno trenutnom stanju na terenu i stupnju 

opasnosti od nastanka i širenja poţara.  

  

 

 Postupanje po točki  III. pod točka 8.a) i 8.b) Programa Vlade RH.    

 U svrhu omogućavanja normalnog kretanja vatrogasnim vozilima u šumskim 

područjima potrebno je izvršiti kontrolu prohodnosti, što će izvršiti Općina Pakoštane u 

suradnji sa  DVD-ovima i Šumarijom Biograd na Moru.   

 U suradnji sa Šumarijom Biograd na Moru potrebno je utvrditi načine i uvjete 

korištenja raspoložive teške (građevinske) mehanizacije za eventualnu ţurnu izradu 

prosjeka i probijanja protupoţarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog poţara.  

 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). 

 

 Postupanje po točki  III. pod točka 8.c) Programa Vlade RH.    

 Potrebno je aţurirati brojeve telefona, telefaxa i mobitela motriteljskih sluţbi i patrola. 

Uspostaviti koordinaciju i suradnju sa Šumarijom Biograd na Moru, susjednim općinama i 

Gradom Biogradom, te Parkom prirode Vransko jezero, u cilju kvalitetnijeg  nadzora nad 

širim prostorom a sve u cilju zaštite od poţara. Po potrebi prilagođavati motriteljsko – 

dojavnu sluţbu sukladno potrebama, mogućnostima i obavezama Općine. 

 U suradnji sa DVD-ima na svom području, Šumarijom Biograd na Moru i Parkom 

prirode Vransko jezero izraditi Plan motriteljsko-dojavne službe, te ustrojiti i opremiti 

potrebnom opremom izviđačko-preventivne ophodnje.  

 Financijska sredstva za izradu planova motriteljsko-dojavne sluţbe  osiguravaju 

pravne osobe koje su vlasnici ili korisnici površine ili građevine kojima upravljaju.  

 Financijska sredstva za izradu planova motriteljsko-dojavne sluţbe za prostore u svom 

vlasništvu, odnosno vlasništvu fizičkih osoba osiguravaju se u proračunu Općine Pakoštane.  

 Izrađene planove s prikazom pristupnih putova za interventna vozila, planove 

motrenja, čuvanja. 

 

 Postupanje po točki  III. pod točka  9. a)  i  9. b) Programa Vlade RH.    

 Zaduţuje se DVD Pakoštane, Vrgada, Vrana - 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, koji dostavljaju  Općini 

Pakoštane i ţupanijskom vatrogasnom zapovjedniku, zbog uvida u stanje vatrogasne opreme i 

uvida u potrebu nabavke druge najnuţnije vatrogasne opreme.  
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IV 

 Operativne snage civilne zaštite i druge pravne osobe od interesa za sustav civilne 

zaštite upozorit će se na provedbu odrţavanja spremnosti za djelovanje u slučaju velikih 

poţara, te mogućih drugih velikih nesreća i katastrofa,  te se uključivati u  aktivnosti sukladno 

Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od poţara od interesa za Republiku 

Hrvatsku u 2021. godini („Narodne novine“, broj 4/2021.) te sukladno općim aktima Općine 

Pakoštane. 

 

V 

Za koordinatora provedbe ovoga Plana zaduţuje se načelnik Stoţera civilne zaštite Općine.  

Ovaj plan stupa na snagu sljedećeg dana  od dana objave u „Sluţbenom glasniku Općine 

Pakoštane“.  

 

Klasa: 021-05/21-01/25 

Urbroj: 2198/18-02-01/01-21-2 

Pakoštane,  22. srpnja 2021 godine 

      OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE 

           Predsjednik  

                              Marin Barešić   
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Temeljem ĉlanka 9. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i ĉlanka 29. Statuta Općine Pakoštane   („Službeni 

glasnik Općine Pakoštane“ 2/09, 3/09, 2/13, 1/14, 2/18, 1/20 i 1/21), Općinsko  vijeće 

Općine Pakoštane, na  svojoj  01. sjednici, održanoj  dana 22. srpnja  2021. godine, 

donosi 

 

O D L U K U 

o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Gardelin“ Pakoštane 

 

 

 

Ĉlanak 1. 

U Odluci o osnivanju Djeĉjeg vrtića „Gardelin“ Pakoštane („Službeni glasnik Općine 

Pakoštane“ broj 3/1994, 4/2018 i 4/2019)  ĉlanak 2a mijenja se i glasi:  

 

„Ĉlanak 2a 

Djeĉji vrtić će svoju djelatnost obavljati i na adresi Jure Kaštelana 1, Pakoštane. 

Prostor za obavljanje djelatnosti osigurava osnivaĉ na temelju najma.  

 

 

 

    Ĉlanak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu sljedeći dan od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Pakoštane.  

 

KLASA: 021-05/94-01/78 

     URBROJ: 2198/18-02-01/01-21-4 

     Pakoštane, 22. srpnja  2021. godine 

                                          OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE 

Predsjednik Općinskog vijeća 

         Marin Barešić   
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Na temelju čl. 434. 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, 110/15 i 40/19) i članka 15. Izjave o osnivanju trgovačkog 

društva sa ograničenom odgovornošću «Juština» d.o.o. Pakoštane, članka 29. i članka 84. 

Statuta Općine Pakoštane (“Službeni glasnik Općine Pakoštane” broj 2/09., 3/09., 2/13. 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  22. srpnja  2021. godine, donosi  

 

 

ODLUKU  

o utvrđenju prestanka mandata članovima Nadzornog odbora 

 trgovačkog društva Juština d.o.o. Pakoštane  

 

 

Članak 1. 

Ovom odlukom utvrĎuje se da  dana 22. srpnja 2021. godine prestaje  dužnost 

članovima  Nadzornog odbora trgovačkog društva  Juština d.o.o. Pakoštane i to:  

 

1. Stipi Vulin iz Draga, Dr. Ante Starčevića 13,  

2. Nediljku Striguljica iz Vrane, Dr. Franje TuĎmana 124,  

3. Ivici Juričin iz Pakoštana, Ivana Meštrovića 1,  

4. Josipu Bungur iz Pakoštana, Kraljice Jelene 51,  

5. Željku Juričin iz Pakoštana, Kneza Domagoja 7,  

6. Božidaru Lokin iz Pakoštana, Vrgadinska 2,  

7. Eridenu Livić iz Vrgade, Vrgada 36. 

 

 

 

             Članak 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: 2198/18-02-05/01-17-6 

Pakoštane,  22. srpnja 2021. godine 

 

              OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE  

           Predsjednik 

                     Marin Barešić  

 

 

Dostaviti:  

1. Razriješenim članovima iz članka 1. ove odluke  

2. Trgovačko društvo Juština d.o.o. Pakoštane, Kraljice Jelene 78 

3. Evidencija, ovdje  
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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, 110/15 i 40/19) 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  22. srpnja 2021. godine, donosi  

 

 

ODLUKU  

 o imenovanju ĉlanova Nadzornog odbora  

trgovaĉkog društva «Juština»  d.o.o. Pakoštane 

 

 

Ĉlanak 1. 

Za članove Nadzornog odbora trgovaĉkog društva  «Juština» d.o.o. Pakoštane 

imenuju se: 

 

1. MARIJA VULIN  iz  Pakoštana, Franjevačka ulica 1 

2. NEDJELJKO STRIGULJICA iz Vrane, Marina 28 

3. ANDRIJA KAZIJA iz Draga,  Put Malenice 14A 

4. IVANA ABRAMOVIĆ VUJASIN iz Pakoštana, Trg kralja Tomislava 14 

5. DRAGAN VUKOJA iz Pakoštana, Nikole Šubića Zrinskog 8 A,  

6. ERIDEN LIVIĆ  iz Vrgade, Vrgada 36,  

7. DINO BAREŠIĆ iz Draga, Ul. Dr. Ante Starčevića 53.  

 

Ĉlanak 2. 

 Imenovani članovi biraju se na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine, poĉevši od 

22. srpnja 2021.  do 22. srpnja  2025. 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: 021-05/21-01/29 

Urbroj: 2198/18-02-05/01-21-2 

Pakoštane,  22.. srpnja  2021. godine 

 

            OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE PAKOŠTANE 

         Predsjednik 

                   Marin Barešić  

 

Dostaviti:  

1. Imenovanim članovima 

2. Trgovačko društvo „Juština d.o.o. Pakoštane, Kraljice Jelene 78 

3. Evidencija, ovdje     
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Na temelju ĉlanka  38. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (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, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20 i ĉlanka 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 22. srpnja 2021. 

godine, donijelo je  

 

 

ODLUKU   

 

o osnivanju Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Pakoštane 

 

         I.  

Osniva se Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Pakoštane.  

 

U Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Pakoštane imenuju se:  

 

 

1. MARIN BAREŠIĆ  iz Draga, Kralja Kolomana 3, za predsjednika,  

 

2. LEON ĈUDINA iz Pakoštana, Kraljice Jelene 53, za  ĉlana, 

 

3. IVICA BAKIJA  iz Pakoštana, Ul. Kar. Dr. A. Stepinca 21A, za ĉlana.  

 

 

II. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Povjerenstva za 

dodjelu javnih priznanja Općine Pakoštane „Službeni glasnik Općine Pakoštane“ broj 4/17.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u Službenom 

glasniku Općine Pakoštane. 

 

KLASA: 021-05/21-01/28 

URBROJ: 2198/18-02-05/01-21-01 

Pakoštane, 22. srpnja  2021. godine  

 

                           OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE 

                          Predsjednik  

                        Marin Barešić  

 

Dostaviti:  

1. Imenovanim iz toĉke I. ove Odluke  

2. Evidencija, ovdje    
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Na temelju ĉlanka 6. i 7. Statuta Općine Pakoštane (“Službeni glasnik Općine Pakoštane” br. 

2/2009., 3/2009., 2/2013., 1/2014., 2/2018., 1/2020. i 1/2021.), te ĉlanka 11. Odluke o dodjeli 

priznanja („Službeni glasnik Općine Pakoštane“ br. 2/2010.), Općinsko vijeće Općine 

Pakoštane na svojoj 01. sjednice održane dana 22. srpnja  2021. godine, donosi 

  

 

O D L U K U 

    o dodjeli  Priznanja  Općine Pakoštane  

 

 

   I. 

 “PRIZNANJE OPĆINE PAKOŠTANE“ kao izraz javnog priznanja Općine Pakoštane,  

dodjeljuje se: MARIJI  KAZIJA STARTZ, JADRANKI LOKIN, GROZDANI ERLIĆ I  

KRISTINI BAČKOV, za doprinos u zdravstvenom sustavu te razvijanju društvenih odnosa 

znaĉajnih za Općinu Pakoštane.    

 

      II. 

 Ova Odluka stupa na snagu sljedeći dan od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Pakoštane“. 

 

 

              O b r  a  z  l o ž e n j e 

 

 

 MARIJA KAZIJA STARTZ,, roĊena 16.1.1957. god., svojim djelovanjem u 

zdravstvenoj ustanovi KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu, na mjestu tajnice glavnog 

ravnatelja bolnice, nesebiĉno je pomagala velikom broju mještana Općine Pakoštane koji su 

joj se obratili za pomoć. Svojom ljudskošću i spremnošću za pružiti ruku u teškim trenucima 

pacijenata, uvijek je pokazivala svoju humanost i veliko srce. Svoji primjerom i nesebiĉnošću 

je na ponos svog mjesta kojeg je napustila kao mlada djevojka i cijeli svoj vijek posvetila 

svom profesionalnom i humanom djelovanju.  

___________________________________________________________________________ 

 

JADRANKA LOKIN, roĊena 18.1.1957. god., zaposlena je u KBC Sestre Milosrdnica 

u Zagrebu, na radnom mjestu raĉunovoĊe. Kroz svoje profesionalno djelovanje koristila je sve 

moguće opcije za pomoć svojim mještanima u trenutcima kad im je pomoć najviše trebala. U 

ne malom broju sluĉajeva ustupala je svoj smještaj onima kojima je to bilo potrebno. Svojom 

blagošću i mirnoćom ulijevala je nadu i povjerenje svojim pakoštancima koji su joj se 

obraćali za pomoć.  

___________________________________________________________________________ 

 

GROZDANA ERLIĆ, roĊ. 24.01.1965. god., dugogodišnja zdravstvena djelatnica (30 

godina) u Ordinaciji Dr. Pešić u Pakoštanima,  sa  ukuno 36 godina sestrinstva, najbolji je 

primjer dobrote, susretljivosti i nesebiĉnosti. Svojim pristupom pacijentima ulijeva povjerenje 

i spremnost za struĉnu  pomoć kad god zatreba, može se reći 24 sata na dan. Za svoje 

pacijente Grozdana Erlić uvijek ima razumijevanje,  toplu rijeĉ i podršku posebno u teškim 

situacijama. Treba istaći da je i kao medicinska sestra – Dragovoljac bila  pripadnik saniteta u 

Domovinskom ratu.  

___________________________________________________________________________ 
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KRISTINA BAĈKOV, roĊena 8.2.1976. god., magistra sestrinstva, zaposlena na 

radnom mjestu voditeljica Jedinice za osiguranje i unapreĊenje kvalitete zdravstvene zaštite 

Opće bolnice Zadar. Uvijek spremna pomoći pacijentima a posebno  žiteljima ovog kraja gdje 

je u  ne malom broju sluĉajeva bolesnicima dolazila u kućnu njegu kako bi im olakšala 

najteže trenutke. Svojom profesionalnošću, susretljivošću i razumijevanjem Kristina Baĉkov 

ulijeva povjerenje i sigurnost svojim mještanima da imaju osobu koja će im nesebiĉno pomoći 

u najpotrebitijim  trenucima.    

___________________________________________________________________________ 

  

Općinsko vijeće Općine  Pakoštane  dodjeljuje MARIJI  KAZIJA STARTZ, 

JADRANKI LOKIN, GROZDANI ERLIĆ i KRISTINI BAĈKOV  priznanje Općine 

Pakoštane kao  izraz javnog priznanja za doprinos u zdravstvenom sustavu te razvijanju 

društvenih odnosa znaĉajnih za Općinu Pakoštane. 

 

 Klasa: 021-05/21-01/23  

Urbroj: 2198/18-02-05/01-21-03 

Pakoštane,  22.  srpnja 2021. godine 

 

                                            OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE 

       Predsjednik  

                 Marin Barešić   
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Na temelju ĉlanka 6. i 7. Statuta Općine Pakoštane (“Službeni glasnik Općine 

Pakoštane” br. 2/09, 3/09, 1/14, 2/18, 1/20 i 1/21), te ĉlanka 8. Odluke o dodjeli priznanja 

(„Službeni glasnik Općine Pakoštane“ br. 2/10), Općinsko vijeće Općine Pakoštane na 

svojoj 01. sjednici održanoj  22. srpnja 2021. godine, donosi 

 

 

        O D L U K U 

    o imenovanju  počasnim građaninom Općine Pakoštane  

 

 

   I 

 Ovom Odlukom kao izraz javnog priznanja Općine Pakoštane, POĈASNIM 

GRAĐANINOM  OPĆINE PAKOŠTANE,  imenuje se  prof. dr. sc.  ŠIME VUĈKOV, dr. 

med.  iz Pakoštana.   

 

      II 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i ista će se objaviti u „Službenom 

glasniku Općine Pakoštane“. 

 

              O b r a  z l o ž e n j e 

 

Prof. dr. sc. Šime Vuĉkov, dr. med.: 

- roĊen je 23. rujna 1939. u Pakoštanima, Republika Hrvatska 

- oženjen, supruga Jelenka, mr.sc.teologije, 

- otac dvoje djece, kćerka Ana Marija i sin Domagoj, 

- završio Osnovnu školu u Pakoštanima, 

- završio Nadbiskupsku klasiĉnu gimnaziju 1958. u Zadru,  

- upisao Teološki fakultet  u Zagrebu gdje je proveo tri semestra studija, nakon toga je 

uhićen pod  sumnjom antidržavnog djelovanja,        

- nakon izlaska iz zatvora upisao Medicinski fakultet Sveuĉilišta u Rijeci gdje je 

1966.god. i  diplomirao, 

- tijekom 1967. i dijela 1968.g. radio kao asistent na Zavodu za fiziologiju Medicinskog  

fakulteta Sveuĉilišta u Rijeci,  drugi dio 1968. i prvi dio 1969. proveo na Odjelu za 

kirurgiju u Spital St. Nikolaus Ilanz, a   drugi dio te godine u Hopital des Bourgois, 

Fribourg, Švicarska, 

- u drugom dijelu 1969. g. zaposlen je kao odjelni lijeĉnik, a  nakon odreĊenog vremena 

vrši   funkciju  proĉelnika Odjela za djeĉju kirurgiju,  

- magistarski rad iz podruĉja Djeĉje kirurgije obranio je 1974. godine na Medicinskom 

fakultetu u Rijeci i stekao status magistra znanosti, 

- doktorsku disertaciju obranio je 1975. godine na Medicinskom fakultetu u Rijeci iz 

podruĉja Djeĉje urologije i stekao status doktora medicinskih znanosti, 

- Vijeće Medicinskog fakulteta Sveuĉilišta u Rijeci na temelju prijedloga Ministarstva 

znanosti i tehnologije Republike Hrvatske donijelo je 10. listopada 1995. godine 

odluku o struĉno – znanstvenoj rehabilitaciji dr.sc. Šime Vuĉkova i uvoĊenje u 

znanstveno – nastavno zvanje docent,  

- od 1996. godine djeluje po pozivu kao kirurg i na Kirurškoj klinici Opće bolnice 

Mostar,  a uskoro i kao profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. 
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 STRUČNO - ZNANSTVENA  SAZRIJEVANJA,  STRUČNI  I  ZNANSTVENI  RAD 

- objavio je kao prvi autor a dijelom i kao koautor 40 struĉnih i znanstvenih radova u 

domaćem i inozemnom medicinskom tisku,  

- ĉlan je Državne komisije za polaganje specijalistiĉkog ispita iz predmeta “Djeĉja 

kirurgija” koji se pod njegovim vodstvom polaže i u Rijeci, 

- radi edukacije iz predmetnog sadržaja iz djeĉje traumatologije (Stage deformation à 

l’osteosynthese centromedullaire elastique stable –  CMES) boravio na Vandoeuvre 

klinici, Nancy, France, 1999. godine, 

- pet godina uzastopno aktivno sudjelovao u održavanju „Münchener Kinderurologie 

Workshop”, koji organizira Klinikum der Universität München,  Njemaĉka, 

- sudjelovao kao suorganizator u održavanju više godišnjih uzastopnih Simpozija iz 

Djeĉje kirurgije i urologije koji su zajedniĉki organizirali kao sudjelatnici Klinika za 

kirurgiju Sveuĉilišne kliniĉke bolnice Mostar i Medicinskog fakulteta Sveuĉilišta u 

Mostaru, BiH i Kinderkirurgische Kinik der Universität München, Deutschland. 

 

  STRUČNO  I  ZNANSTVENO  USAVRŠAVANJE 

- nakon obrane doktorske disertacije tj. nakon 1975. godine aktivno sudjelovao na 

brojnim struĉnim i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu (struĉni sastanci, 

simpoziji i kongresi). 

 

- stručna izobrazba provedena na brojnim inozemnim klinikama i učilištima: 

- Odjel za urologiju u Spital Barmherzige Schwester u Linz-u, Austrija, šef prim.dr. 

Andreas Schorn, 

- Kinderchirurgische Klinik u Kinderspital u Linz-u, Austrija, šef prof.dr.sc Hermann 

Hartl, 

- Urologische Klinik der Johanes-Gutenberg-Universität Mainz, Njemaĉka, šef 

prof.dr.sc. Rudi Hohenfelnner, 

- Klinik für Urologie der Universität Wien, Austrija, šef prof.dr.sc. Michael Marberger 

- Kinderchirurgische Klinik Dr. von Haunersches Kinderspital, Munchen, Njemaĉka, 

šef. prof.dr.sc. I. Joppich, 

- Kinderurologische Abteilung Dr. von Haunersches Kinderspital, München, Njemaĉka, 

šef  prof.dr.sc. Hans Georg Dietz. 

 

 

KVALIFIKACIJSKI  RADOVI 

a) magistarski rad 

Šime Vuĉkov: Postoperativni oporavak kao funkcija rano indicirane operativne terapije 

hipertrofiĉne stenoze pilorusa". Medicinski fakultet Sveuĉilišta u Rijeci, 1973. 

                         

  b) disertacijski rad 

  Šime Vuĉkov: "Mjesto plastike uretero - vezikalnog ušća u sveukupnom lijeĉenju  

vezikoureteralnog refluksa u djeĉjoj dobi". Medicinski fakultet Sveuĉilišta u Rijeci, 1975. 

- tijekom svog životnog radnog djelovanja, sudjelovao je u pisanju tekstova raznih struĉnih 

knjiga, obavljao prevoditeljsku i recenzentsku djelatnost te je objavio velik broj struĉnih i 

znanstvenih radova. 
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 DRUŠTVENA DJELATNOST, NAGRADE I PRIZNANJA 

    - 1993. dobiva Povelju „Poĉasni graĊanin Gospića” 

    - odlikovan odliĉjem REDA  DANICE  HRVATSKE  S  LIKOM  KATARINE  ZRINSKE 

    - odlikovan odliĉjem REDA  NIKOLE  ŠUBIĆA  ZRINSKOG  

    - odlikovan SPOMENICOM  DOMOVINSKE  ZAHVALNOSTI 

    - odlikovan medaljom „OLUJA" 

    - odlikovan medaljom VOJNOG ORDINARIJAT U REPUBLICI HRVATSKOJ – 

ZAGREB 

    - dobitnik GODIŠNJE NAGRADE GRADA RIJEKE za 1999. godinu: zbog  „Uvođenja 

operacijske  metode liječenja prijeloma dugih kostiju ECMES -   metodom” 

    - sa suprugom i dvoje djece dobio Apostolski blagoslov sv. pape Ivana Pavla II. povodom 

„25.   godišnjice kršćanskog braka" 

    - odlikovan „Medaljom sv. Vida” Rijeĉke nadbiskupije 

    - dodijeljena  POVELJA „Zlatni skalpel” Hrvatskog lijeĉniĉkog zbora Hrvatskog kirurškog  

društva u „znak  zahvalnosti za doprinos razvitku kirurgije, odgoju generacija kirurga i 

unaprjeđenju     zdravlja naroda." 

  - dodijeljena NAGRADA OPĆINE PAKOŠTANE kao najviši izraz priznanja Općine 

Pkoštane  za osobite uspjehe postignute u razvijanju društvenih odnosa te unapreĊenju 

gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti 

znaĉajnih za  Općinu Pakoštane     

      -  20. prosinca 2017. god. postao  dopisni ĉlan Hrvatske akademije za znanost i umjetnost 

(HAZU) u   Bosni i Hercegovini .   

__________________________________________________________________________ 

  

  Općinsko vijeće Općine Pakoštane, kao izraz javnog priznanja,  za osobite zasluge 

dr. Šime Vuĉkov  za Općinu Pakoštane, dr. Šimu Vuĉkov imenuje poĉasnim graĊaninom 

Općine Pakoštane.  

 

Klasa: 021-05/21-01/23 

Urbroj: 2198/18-02-05/01-21-2 

Pakoštane, 22.  srpnja 2021. godine  

                                           OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE 

                  Predsjednik Općinskog vijeća 

                Marin Barešić     
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 Na temelju ĉlanka 21. stavak 1. i 2. i ĉlanka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite 

(„Narodne novine“ broj 82/15), ĉlanka 6. Pravilnika o sustavu stožera, naĉinu rada te uvjetima za 

imenovanje naĉelnika, zamjenika naĉelnika i ĉlanova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 

126/19 i 17/20) i ĉlanka 43. Statuta Općine Pakoštane („Službeni glasnik Općine Pakoštane“ broj 2/09, 

3/09, 2/13,  1/14, 2/18, 1/20 i 1/21), Općinski naĉelnik Općine Pakoštane dana 30. srpnja  2021. 

godine, donio je    

   

ODLUKU 

o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Pakoštane 

 

 Ĉlanak 1.  

 Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite Općine Pakoštane u koji se imenuju:  

       

1. MATE ĈUDINA, zapovjednik  Dobrovoljnog vatrogasnog društva  Pakoštane-Vrgada-

Vrana, 

2. DALIBOR BAREŠIĆ, zapovjednik  Dobrovoljnog vatrogasnog društva Drage,  

3. SANDRA VIDAKOVIĆ, predstavnik Policijske uprave Zadarske, 

4.  FRANKA TROSKOT, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru,  

5. JANA MIJAILOVIĆ, predstavnik Hrvatske gorske spašavanja – Stanica Zadar, 

6. MARKO BULJEVAC, predstavnik Ravnateljstva civilne zaštite, Službe civilne zaštite 

Zadar,  

7. ANTONIO ŠARIĆ, direktor trgovaĉkog društva JUŠTINA d.o.o. Pakoštane,  

8. MLADENKO ĈIRJAK, predstavnik trgovaĉkog društva KOMUNALAC d.o.o. Biograd 

na Moru,  

9. ANDRIJA VANJAK, ravnatelj Osnovne škole Pakoštane,  

10. MARIN BAREŠIĆ, predstavnik postrojbi Civilne zaštite Općine Pakoštane,  

11. MARICA POLEGUBIĆ, dr. med. – Ordinacija opće medicine,  predstavnik zdravstvene 

ustanove, 

12. MARIJANA DOŠEN, proĉelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pakoštane.  

 

                                                         Ĉlanak 2. 

Za naĉelnika Stožera civilne zaštite Općine Pakoštane imenuje se MLADENKO 

ĈIRJAK a za zamjenika naĉelnika stožera imenuje se MARIN BAREŠIĆ.  

Ostale imenovane osobe iz ĉlanka 1. ove odluke, su ĉlanovi Stožera civilne zaštite Općine 

Pakoštane.  

                                                                       Ĉlanak 3. 

Podaci Stožeru civilne zaštite Općine Pakoštane   ažurirat će se u „Matičnu tabelu“ u kojoj se 

nalaze podaci o predsjedniku, zamjeniku i  ĉlanovima Stožera  civilne zaštite Općine Pakoštane, koja 

se ĉuva u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pakoštane. 

 

Ĉlanak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine 

Pakoštane. 

 

Klasa: 022-05/21-01/151 

Urbroj: 2198/18-01-01/01-21-2 

Pakoštane, 22. srpnja  2021. godine  

         OPĆINSKI  NAĈELNIK  

                 Milivoj Kurtov 

 

Dostaviti:  

1) Stožeru iz ĉlanka 1. ove Odluke  

2) Evidencija, ovdje  
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Na temelju članka 43. stavka 3. Statuta Općine Pakoštane (Službeni glasnik 2/09. 3/09, 2/13, 

1/14, 2/18, 1/20 i 1/21 ) Općinski načelnik Milivoj Kurtov donosi  

 

ODLUKU O IMENOVANJU 

RADNE SKUPINE ZA IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA 

OPĆINE PAKOŠTANE 

 

I. 

 

Ovom Odlukom osniva se Radna skupina za implementaciju Strategije razvoja turizma 

Općine Pakoštane (u daljnjem tekstu: Radna skupina). 

 Strategiju razvoja turizma Općine Pakoštane iz stavka 1. ove točke,  usvojilo je 

Općinsko vijeće Općine Pakoštane svojom Odlukom od 22.07.2021. (Službeni glasnik Općine 

Pakoštane br. 3/2021.) a Strategija je dostupna javnosti na web-u Općine Pakoštane 

www.opcina-pakostane.hr te u katalogu  Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog 

društva.  

 

II. 

 

Radnu skupinu iz točke I. Odluke čine: 

 

1. Danijela Vulin 

2. Slavo Stojanov 

3. Marko Meštrov 

4. Ivona Maksan 

5. Kristian Šarić 

 

U slučaju da netko od članova radne skupine bude spriječen u obavljanju svoje 

dužnosti općinski načelnik može imenovati njegovog zamjenika odnosno izabrati novog člana 

skupine.  

 

III. 

 

Zadaće Radne skupine su:  

- implementacija Strategije turizma kroz provođenje Plana mjera i aktivnosti koje su dio 

Strategije razvoja turizma Općine Pakoštane 

- praćenje, poticanje i sudjelovanje u izradi nacrta i prijedloga odluka i projekta Općine 

Pakoštane, te ustanova i tvrtki kojima je Općina osnivač, a koje su važne za 

implementaciju same strategije. 

- izvještavanje Općinskog načelnika o rezultatima implementacije Strategije razvoja 

turizma Općine Pakoštane 

 

IV. 

 

Radna skupina može, prema potrebi, u svoj rad uključiti i predstavnike drugih 

nadležnih tijela i institucija, pored članova iz točke I. ove Odluke, kao i predstavnike drugih 

organizacija ukoliko smatra da za to postoji potreba.  
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Isto tako u svoj rad Radna skupina može uključiti i vanjske suradnike iz redova 

istaknutih stručnjaka koji nisu članovi Radne skupine, ukoliko za to postoji potreba, a radi 

davanja stručnih obrazloženja, prijedloga i mišljenja o pojedinim specifičnim pitanjima. 

 

 

 

V. 

  

Radna skupina obavlja zadaće iz točke III. ove Odluke održavanjem sjednica, 

sastanaka te elektroničkom i telefonskom komunikacijom. Sastanke saziva i vodi predsjednik. 

 

VI. 

 

Radna skupina dužna je Općinskog načelnika pisanim putem izvještavati o: 

- provedbenim mjerama, 

- postignutim rezultatima provedenih mjera kojima je cilj implementacija Strategije 

turizma Općine Pakoštane  

- financijskom planu za troškove koji proizlaze iz ove odluke 

Izvještaj općinskom načelniku podnosi se jednom godišnje do 15. listopada pisanim 

putem. Po potrebi izvještaj se može podnositi i usmenim putem više puta godišnje 

Općinskom načelniku i općinskom vijeću Općine Pakoštane. 

 

 

VII. 

 

 Općinski načelnik može broj članova radne skupine prema potrebi te sukladno 

postignutim rezultatima povećati ili smanjiti Dopunom odluke.  

 

VIII. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u Službenom 

glasniku Općine Pakoštane. 

 

KLASA: 022-05/20-01/271 

URBROJ: 2198/18-01-01/01-21-5 

Pakoštane, 22. srpnja 2021. godine      

  

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

         Milivoj Kurtov 
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Temeljem članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 43. Statuta Općine Pakoštane (Službeni glasnik broj 

2/09, 2/13, 1/14, 2/18, 1/20 i 1/21), Općinski načelnik Općine Pakoštane dana 22. srpnja 2021. 

godine donosi 

 

 

ODLUKU 

o imenovanju  člana Skupštine trgovačkog društva  

Komunalac d.o.o. Biograd na Moru 

 

I. 

Ovom Odlukom ja, Milivoj Kurtov, Općinski načelnik Općine Pakoštane, za člana Skupštine 

trgovačkog društva Komunalac d.o.o., Biograd na Moru (dalje u tekstu: član Skupštine), 

imenujem KATARINU KURTOV, Brune Bušića 116, Pakoštane.  

 

II. 

Ova Odluka donosi se sukladno članku 24. stavak 2. Društvenog ugovora o usklađenju T.D. 

„Komunalac“ d.o.o. Biograd na Moru sa Zakonom o vodama. 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine 

Pakoštane. 

 

 

 

KLASA: 022-05/21-01/171 

URBROJ: 2198/18-01-01/01-21-1 

Pakoštane, 22. srpnja 2021. godine 

 

         OPĆINA PAKOŠTANE 

              Općinski načelnik  

               Milivoj Kurtov  

 

 

Dostaviti:  

1) Katarina Kurtov, Brune Bušića 116, 23211 Pakoštane  

2) Komunalac d.o.o. Biograd na Moru, 23210 Biograd na moru, Ul. Kralja Petra Svačića 

bb –p.p. 51 

3) Evidencija, ovdje  
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Na temelju članka 43. stavka 3. Statuta Općine Pakoštane (Službeni glasnik 2/09. 3/09, 2/13, 1/14, 

2/18, 1/20 i 1/21 ) Općinski načelnik Milivoj Kurtov donosi  

 

ODLUKA 

o imenovanju članova projektnog tima za projekt „Uspostava mobilnog reciklažnog 

dvorišta u općini Pakoštane, KK. 06.3.1.16.0086“ 

 

I. 

Potpisom ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Uspostava mobilnog reciklažnog 

dvorišta u Općini Pakoštane, KK. 06.3.1.16.0086“ dana 13. svibnja 2021. godine sa Ministarstvom 

gospodarstva i održivog razvoja (PT1) te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT2) 

započela je provedba projekta.  

Sukladno prijavnom obrascu te potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava donosi se ova  

odluka o imenovanju članova projektnog tima koji će raditi na izvršenju svih projektnih aktivnosti:  

Od strane Općine Pakoštane članovi projektnog tima su:  

1. Voditelj projekta, Martina Bungur, mag.oecc. 

2. Stručnjak za javnu nabavu, Milan Vulin, dipl.oecc 

3. Djelatnik u području financija, Ivona Maksan bacc. admin. publ. 

4. Općinski načelnik, Milivoj Kurtov. 

5.  

II. 

Obveze članova projektnog tima:  

1. Voditelj projekta  

Martina Bungur kao voditeljica projekta bit će zadužena za provedbu projekta, koordinaciju 

projektnih aktivnosti, članova projektnog tima, administrativno upravljanje projektom, 

kontrolu provedbe projektnih aktivnosti, pisanje izvješća prema provedbenim tijelima, pisanje 

završnog izvješća, podnošenje zahtjeva za nadoknadom sredstava, usklađivanje proračuna 

projekta te ostale aktivnosti vezane uz pravilno provođenje projekta 

2. Stručnjak za javnu nabavu 

Milan Vulin kao stručnjak za javnu nabavu bit će zadužen za stručnu pomoć u pripremi i 

provedbi postupaka javne nabave za mobilno reciklažno dvorište te ostale izobrazno - 

edukativne aktivnosti. Usko će surađivati s voditeljem projekta prilikom podnošenja izvješća i 

pribavljanja sve dokumentacije. 

3. Djelatnik u području financija 

Ivona Maksan  kao djelatnik u području financija bit će zadužena za zaprimanje 

administrativne dokumentacije te pravovremeno dostavljanje iste prema ostalim članovima 

projektnog tima te za administraciju dokumenata na projektu.  

4. Općinski načelnik 

Općinski načelnik Milivoj Kurtov bit će osoba koja će biti uključena u projektne aktivnosti s 

ciljem jačanja svijesti stanovnika, njegove promidžbe i vidljivosti, a sve kako bi se ostvarili 

pokazatelji vezano uz jačanje svijesti i većeg prikupljanja otpada na za to predviđenom mjestu 

kao što je mobilno reciklažno dvorište. Također, usko će surađivati i komunicirati sa svim 

članovima projektnog tima kako bi se aktivnosti pravovremeno izvršavale. 
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III. 

Ova odluka stupa na snagu nakon početka provedbe projekta te traje do kraja izvršenja svih 

ugovornih obveza i aktivnosti određenih projektom.  

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Pakoštane i Internet stranici Općine 

Pakoštane www.opcina-pakostane.hr . 

 

KLASA: 022-05/21-01/43 

URBROJ: 2198/18-01-01/01-21-1 

Pakoštane, 14.05.2021. godine 

Općinski načelnik  

Milivoj Kurtov 
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