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OBROVAC - Policijski službenici Policijske 
postaje Benkovac-Obrovac dovršili su krimina-
lističko istraživanje nad 51-godišnjim hrvat-
skim državljaninom kojeg se sumnjiči za pri-
jevaru.

Sumnjiči ga se da je u kolovozu 2022. godi-
ne, temeljem ugovora o izvođenju građevinskih 
radova na nekretnini na obrovačkom području, 
od 55-godišnjeg vlasnika primio novčani iznos 
od oko 94 tisuća kuna, dok građevinske rado-

ve nije izveo niti je oštećenom vratio novac. 
Također, oštećeni je za potrebe izvođenja rado-
va, osumnjičenom posudio i svoje kombi vozilo 
koje mu osumnjičeni nije vratio.

Tijekom kriminalističkog istraživanja od 

osumnjičenika je oduzeto vozilo koje je vraćeno 
vlasniku, a zbog sumnje da je počinio kazneno 
djelo Prijevare, protiv osumnjičenog 51-godiš-
njaka je Općinskom državnom odvjetništvu u 
Zadru podnesena kaznena prijava. (zl)

UZEO 94 TISUĆE KUNA ZA GRAĐEVINSKE RADOVE KOJE NIKAD NIJE IZVEO

Mjesto koje je dalo iznimno velik broj pomoraca

U Vrsima proslavljen 
blagdan svetog Nikole

VRSI - Svečanom svetom 
misom, procesijom te ko-
memorativnim programom 
u Parku pomoraca u Vrsi-
ma je proslavljen blagdan 
svetog Nikole, zaštitnika 
pomoraca i djece. Unatoč 
kišnom vremenu, pede-
setak mještana okupilo se 
pokraj kapelice tog svetca 
te molilo za sve poginule i 
preminule pomorce, ali i za 
one koji se nalaze na svim 
svjetskim morima.

Pozdravni govor uputio je 
predsjednik Udruge Neven 
Predovan, istaknuvši kako 
treba poštovati žrtvu i težak 
život pomoraca.

- Uvijek naglašavam ka-
ko je pomorstvo kruh sa 
sedam kora i kako dono-
si puno odricanja i žrtve. 
Svake godine organizira-
mo program na ovaj dan i 
trudimo se njegovati našu 
pomorsku tradiciju, ko-
ja je uistinu bogata. Ove 

Iz Poziva u okviru NPOO-a odobreno mu 11.016.000 kuna

Grad Biograd na Moru 
nadogradit će dječji vrtić
BIOGRAD - U okviru Pozi-
va na dodjelu bespovratnih 
sredstava »Izgradnja, do-

gradnja, rekonstrukcija i opre-
manje predškolskih usta-
nova, prvi Poziv«, objavlje-
nog od strane Ministarstva 
znanosti i obrazovanja koji 
se provodi u sklopu Nacio-
nalnog programa oporav-
ka i otpornosti 2021.-2026. 
godine, Gradu Biogradu na 
Moru su odobrena bespo-
vratna sredstva u iznosu 
11.016.000 kuna za projekt 
»Rekonstrukcija zgrade dječ-
jeg vrtića Biograd«.

Svrha projekta je osigurati 
infrastrukturne i materijal-
ne kapacitete za povećanje 
dostupnosti ranog i predš-
kolskog odgoja i obrazova-
nja svoj djeci bez obzira na 
socioekonomski status.

Projektom će se dogra-
diti i nadograditi postojeći 
objekt predškolske ustano-
ve DV Biograd na predjelu 
Kosa u Biogradu na Moru. 
Provedba projekta rezultirat 
će povećanjem broja dnev-
nih boravaka za dodatnih 
devet, jedan dnevni bora-
vak za za jasličnu i osam za 
vrtićke skupine, čime će se 
povećati kapacitet novih 
učionica i broj izgrađenih 
mjesta u ranom i predškol-
skom odgoju i obrazovanju 

za 172 mjesta. Nakon proved-
be projekta ukupan broj mje-
sta u ranom i predškolskom 
odgoju i obrazovanju iznosit 
će 316 te će biti 17 dnevnih 
boravaka, tri za jaslične i 14 
za vrtićke skupine.

Provedba projekta rezulti-
rat će osiguranim mjestima u 
ranom i predškolskom odgo-
ju i obrazovanju za svu djecu 
na području grada Biograda 
na Moru.

Planiranom rekonstrukci-
jom u prizemlju sa sjeveroi-
stočne strane dograđuju još 
dvije sobe za boravak djece s 
pratećim sadržajima, a s ju-
goistočne strane dograđu-
je se jedna soba za boravak 
djece s pratećim sadržajima 
te novi kuhinjski pogon. Sa 

sjeveroistočne strane dogra-
đuje se novi ulaz te se dio pri-
zemlja reorganizira u skladu s 
novim potrebama. Na katu se 
nadograđuje još ukupno šest 
soba za boravak djece s pra-
tećim sadržajima, od kojih se 
dvije mogu razdvojiti prema 
potrebi (višenamjenski pro-
stor - dvorana za predstave/
radionice). Planiranom rekon-
strukcijom proširuje se pro-
storni kapacitet dječjeg vrtića 
za devet soba dnevnog borav-
ka s pripadajućim sanitarnim 
i garderobnim prostorijama i 
terasama. Također, zahvatom 
će se urediti vanjski prostori, 
prilazni putevi, parkiralište, 
dvorište, slobodne i zelene 
površine koji će biti ograđeni 
i sigurni za djecu. (mg)

Uvijek naglašavam kako je pomorstvo kruh sa sedam kora i kako donosi puno 
odricanja i žrtve. Svake godine organiziramo program na ovaj dan i trudimo se 
njegovati našu pomorsku tradiciju, kazao je Neven Predovan

SVI JOJ ČESTITAJU Baka hrvatskog reprezentativca ponosna na unukov uspjeh

Dominik mi je kao dijete 
loptom porazbijao  
sve ukrase po stanu

fotografije s ljetovanja u Ka-
štelima. Kako kaže, to su bili 
posebni obiteljski trenutci.

Pokazao je pravu igru
- Dok je Dominik još bio di-

jete, ljetni mjeseci bili su rezer-
virani za odmor u Kaštelima, 
odakle mu je rodom djed. Ja 
sam ostajala u kući, a Domi-
nik i djed bi išli na plažu i tamo 
provodili jako puno vremena 
skupa. Bili su uistinu poveza-
ni, a bez djedove potpore, ne 
bi bilo ništa od njegovog no-
gometa. Prije svake utakmice, 
sklopi ruke, uputi pogled prema 
nebu i zatraži djedovu potpo-
ru, naglašava Vesna, koja je već 
deset godina udovica. Čestitke 
za unukovu igru prima nepre-
kidno, a u polusatnom razgo-
voru s njom telefon je zazvonio 
barem deset puta.

- Zovu me prijateljice, rod-
bina i poznanici. Kažu da je 
spasio našu reprezentaciju i 
pokazao pravu igru. Nagla-
šavam kako u utakmicama 
ne navijam za njega, nego za 
Hrvatsku, jer oni predstavljaju 
našu domovinu, a on je samo 
jedan kotač u tom pogonu, 
objašnjava nam. Pred nama 
je utakmica s Brazilom, a ba-
ka prognozira što drugo nego 
- pobjedu.

- Vjerujem u naše, vjerujem 
u pobjedu, ali, ako nam se ko-
jim slučajem dogodi poraz, 
ne smijemo odmah napada-
ti naše ‘vatrene’, već biti s nji-
ma i u pobjedi i u porazu, za 
kraj razgovora će baka Vesna. Dobit će se prostor za novih devet dnevnih boravaka

Temeljem članka 43. Statuta Općine Pakoštane (“Službeni 
glasnik Općine Pakoštane” br. 2/09, 3/09, 1/14, 2/18, 1/20 i 
1/21), članka 100. Odluke o građevinskom zemljištu („Služ-
beni glasnik Općine Pakoštane“ br. 3/2012),  te  Odluke 
Općinskg vijeća Općine Pakoštane o provedbi javnog na-
tječaja o prodaji nekretnine kat. čest. broj 785/3 k.o. Vrana  
(“Službeni glasnik Općine Pakoštane” broj 3/22),  Općinski 
načelnik Općine Pakoštane dana 06. prosinca 2022. godi-
ne, objavljuje

S A Ž E T A K  J A V N O G 
N A T J E Č A J A

ZA PRODAJU GRAĐEVINSKE PARCELE U NASELJU 
VRANA – MAJDAN

/cjeli tekst javnog natječaja objavljen je  na WEB-u Općine 
Pakoštane www.opcina-pakostane.hr 

i oglasnoj ploči u upravnoj zgradi Općine Pakoštane/

I.
Predmet natječaja:

- prodaja građevinske  parcele u vlasništvu Općine Pako-
štane, u naselju Vrana (predjel Majdan), oznake kat. čest. 
broj 785/3 k.o. Vrana u površini od 903 m2, koji se provodi 
radi  zaključenja nagodbe u parničnom predmetu koji se 
vodi kod Općinskog suda u Zadru posl. Broj P-413/21 (rje-
šavanje spora u odnosu na  nekretninu oznake kat. čest. 
broj 785/3 k.o. Vrana u površini od 903 m2).

 II.

Opći uvjeti kupnje zemljišta: pravo učešća u natječaju 
imaju osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete 
za stjecanje prava vlasništva nekretnine. 

Posebni uvjeti kupnje zemljišta:
 - u roku od dvije godine od zaključenja nagodbe/ugovo-

ra ishoditi  građevinsku dozvolu  za izgradnju stambene 
zgrade na nekretnini iz točke I. ovog natječaja,  te u roku 
važenja građevinske dozvole započeti gradnju  stambe-
ne zgrade,  

 - u roku od pet godina ishoditi uporabnu dozvolu. 
Nagodbom/ugovorom  prodavatelj će  zabraniti  stjecatelju 
nekretnine otuđenje nekretnine na rok od 10 (deset) godina 
od  zaključenja nagodbe/ugovora, a zabrana otuđenja ne-
kretnine upisat će se u zemljišnu knjigu.

 III.
Upute o sadržaju zahtjeva (ponude), početnoj cijeni zemlji-
šta, uvjetima kupnje, načinu plaćanja,  podaci o žiro računu 
Općine Pakoštane za uplatu jamčevine, kriterij odabira,  rok 
za dostavu ponude te ostali uvjeti zaključenja Nagodbe/
Ugovora za kupnju zemljišta  iz točke I. ovog sažetka jav-
nog natječaja, objavljeni su u cjelokupnom tekstu javnog 
natječaja  koji je dostupan na WEB-u Općine Pakoštane 
www.opcina-pakostane.hr i oglasnoj ploči u upravnoj zgra-
di Općine Pakoštane. 

KLASA:  022-05/22-01/215, 
URBROJ: 2198-18-01-01/01-22-01   

OPĆINA PAKOŠTANE

Baka 
upoznala  
sve repre-
zentativce
- Na Dominikovom vjen-
čanju upoznala sam Luku 
Modrića i brojne druge 
reprezentativce. Bila sam 
oduševljena i svima sam 
zahvalila što svojom igrom 
predstavljaju našu Hrvat-
sku po svijetu. Također, 
rekla sam Modriću kako 
unatoč napornom tempu 
mora pronaći dovoljno vre-
mena za obitelj i suprugu, 
jer bez toga nema ništa, 
ističe baka Vesna.

» Volio je sport 
stvarno 

oduvijek, ali sam 
nekako mislila kako 
će krenuti u nekom 
drugom smjeru, kako 
će se više posvetiti školi. 
Smatrala sam kako prvo 
treba riješiti školu. Ali 
ne, njemu je na prvom 
mjestu bio sport, pa sve 
ostalo

Vesna Livaković

godine smo također orga-
nizirali po prvi puta Dane 
pomorstva, koji su također 
polučili izniman uspjeh, re-
kao je Predovan.

Općinski načelnik Luka 
Perinić sudjelovao je također 
s općinskim izaslanstvom u 
obilježavanju, a kratko je ka-
zao kako je pomorski način 
života obilježio Vrsi.

- Nema kuće u Vrsima iz 
koje nije niknuo barem je-
dan pomorac i smatram da 

nas je taj život na neki način 
obilježio. Lijepo je čuti kako 
imamo sve više zapovjedni-
ka na brodovima te kako se 
naši ljudi penju u pomorskoj 
hijerarhiji. Svi pomorci, sa-
dašnji i bivši od mene imaju 
duboko poštovanje, ustvrdio 
je načelnik.

Po završetku molitve odr-
ješenja koju je predvodio žu-
pnik don Ivica Bašić, načel-
nik Perinić položio je vijenac 
i upalio svijeću kraj kapelice 

U Parku pomoraca u Vrsima upriličen je komemorativni program
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Načelnik Luka Perinić položio je vijenac

svetog Nikole, dok je izaslan-
stvo Udruge pomoraca svoj 
vijenac tradicionalno baci-
lo u more. Organiziran je i 
domjenak za sve prisutne u 

Boćarskom klubu, a nije ne-
dostajalo ni dobre pjesme, 
za koju je bio zadužen KUD 
Sveti Lovre Vrsi.

T. PERINIĆ


