
 
REPUBLIKA HRVATSKA  

ZADARSKA ŢUPANIJA 

    
            OPĆINA PAKOŠTANE 

                 Općinsko vijeće 

23 211 Pakoštane, Ulica Kraljice Jelene 78 

Tel: 023/381-060             Fax:023/381-064 

e-mail: opcina.pakostane@zd.t-com.hr 

Klasa: 021-05/18-01/03 

Urbroj: 2198/18-02-01/01-18-04 

Pakoštane,  26. oţujka  2018. godine  

Z A P I S N I K 

sa 04. sjednice Općinskog vijeća Općine Pakoštane 

odrţane 26. oţujka 2018. godine  u 18,00 sati 

 

Nazoĉni vijećnici:  Lucija Lokin, Marin Barešić, Mladenko Čirjak,  Viktorija Rogić, Stipe Vulin,  

Domagoj Juričin,Slavko Maksan,  Mario Đodan, Luka Vulin,  Matko Miočev, Irena Andrić, Dorijan 

Kazija,   

Nedostaje: Boţidar Lokin  

Ostali nazoĉni na sjednici su: Marija Miočić -ravnateljica Dječjeg vrtića Gardelin- Pakoštane, 

Marijana Došen – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Milan Vulin -voditelj Referade za 

proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pakoštane,   Slavo Stojanov - voditelj 

referade za gospodarstvo i odrţivi razvoj Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pakoštane, Antonio 

Šarić – direktor trgovačkog društva JUŠTINA d.o.o. Pakoštane, Marko Meštrov - privremeni ravnatelj 

Agencije Han-Vrana, Mišulić Stjepan - mediji B-portal  Biograd,  Ţupnik ţupe Uzašašća Gospodinova 

Pakoštane don. Jure Zubović,  

*Predsjednik Općinskog vijeća navodi da je za ovu sjednicu dostavljen dnevni red i dopuna dnevnog 

reda a o istom će se odlučivati kako slijedi:   

 

DNEVNI RED 

Aktualni sat  

1. Odluka o izmjenama Odluke imenovanju članova Upravnog vijeća Agencije -Han Vrana  

2. Verifikacija zapisnika sa 03. sjednice Općinskog vijeća Općine Pakoštane  
3. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Pakoštane za razdoblje  2017. - 2022. godine  

4. Prijedlog Odluke o načinu pruţanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pakoštane  
5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika  o provedbi mjera 

gospodarenja otpadom za 2017. godinu i Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog 

otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Pakoštane u 2017. 
godini   

6. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 

uklanjanje otpada odbačenog u okoliš 

mailto:opcina.pakostane@zd.t-com.hr


7. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada  

8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju graĎevinskih parcela na 

području naselja Vrana (predjel Majdan)  
9. Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana ureĎenja  autokampa Velika Kurela  –

Drage  

10. Prijedlog Statutarne odluke o  izmjenama i dopunama Statuta Općine Pakoštane  
-Statut Općine Pakoštane- pročišćeni tekst  

11. Prijedlog ODLUKE o davanju Suglasnosti na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Gardelin 

Pakoštane i Dopunu Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Gardelin Pakoštane  

12. Prijedlog ODLUKE o davanju Suglasnosti na Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 
načinu rada Agencije Han-Vrana (sa sistematizacijom radnih mjesta) 

13. Prijedlog ODLUKE o davanju Suglasnosti na izmjene Pravilnika o  plaćama i naknadama i 

Agencije Han-Vrana  
14. Prijedlog ODLUKE o dopunama Odluke o mjerilima za odreĎivanje plaća i naknada 

(*plaća za  novo radno mjesto- prometni redar 

 

Aktualni sat:  

Mario Đodan: pita kada se planira  čišćene Gradine u Vrani, zatim pita kada se planira  izgradnja 

prometnica na  predjelu Majdan s obzirom da Općina prodaje zemljište za izgradnju kuća, a putovi 

nisu riješeni… 

Općinski naĉelnik: odgovara da će se u plan aktivnosti staviti ovi radovi  za koje je postavljeno 

pitanje;  

 

*Domagoj Juričin dolazi na sjednicu u 18,05 sati  

Matko Mioĉev: traţi pojašnjenje zadnjeg računa kojeg je zaprimio od trgovačkog društva 

KOMUNALAC d.o.o. , kaţe da mu nije jasno dali je došlo do poskupljenja vode jer mu se po iznosu 

računa čini  da je došlo do nekih promjena u obračunu usluge,  tj. poskupljenja 

Općinski naĉelnik: odgovara da je član Skupštine trgovačkog društva KOMUNALAC d.o.o. i nije mu 

poznato da je donesena odluka o povećanju cijene vode,  a da li je došlo do izmjene obračuna usluge 

na temelju Zakona  o vodama, moţe provjeriti u trgovačkom društvu KOMUNALAC d.o.o.  

Mladenko Ĉirjak: kaţe da kao zaposlenik trgovačkog društva KOMUNALAC d.o.o. nema 

informaciju da je  došlo do povećanja cijene vode,  moţda je kod Matka Miočev došlo do  promjene 

na stavci odvodnje što utječe na  izmjenu cjelokupnog iznosa računa, moţe se provjeriti u odjelu za 

naplatu,   

Matko Mioĉev: pita u kojoj je fazi rješavanje tj. zaključenje ugovora o kupnji zemljišta od Vulin Jose 

za put,   

Marijana Došen :  odgovara da je podnesen zahtjev nadleţnom uredu za katastar  za izdavanje 

uvjerenja o identifikaciji nekretnine u staroj izmjeri,  da je prije zaključenja ugovora  nuţno  pribaviti 

uvjerenje o identifikaciji,  uputit će poţurnicu katastru za izdavanje uvjerenja;  

Luka Vulin: pita Općinskog načelnika da li se  Općina prijavila  na natječaj za besplatan Internet 

Općinski naĉelnik:  odgovara da će provjeriti sa Slavom Stojanov i Martinom Bungur koji su 

zaduţeni za praćenje javnih natječaja za nominacije, kaţe da se  ranije  Općina Pakoštane vodila kao 

područje od  posebne drţavne skrbi 3 skupine,  meĎutim taj zakon  o područjima posebne drţavne 

skrbi više nije na snazi,  sada su novi propisi tj. novi model računanja indeksa razvijenosti općina,  ima 

puno Općina koji su po stupnju nerazvijenosti ispred Općine Pakoštane, odnosno nerazvijenije i imaju 

prednost na natječajima po toj osnovi,  

Luka Vulin: pita kada će se urediti ulica koja vodi prema Dolaškoj Dragi kojoj  nedostaje nogostup, te 

Ulica Mile Budaka u Dragama,   



Općinski naĉelnik: odgovara kako je još bivša Općina rješavala imovinsko-pravne odnose sa 

vlasnicima zemljišta kada se gradio taj put, i nakon toga dolazili su zahtjevi za obeštećenje u Općinu a 

kako Općina  nema podataka dali je ranije plaćena naknada, bila je primorana nekima  ugraditi  

vodovodne priključke o trošku Općine da bi dozvolili asfaltiranje ulice,  sada ako Općine krene u 

proširenje tj. postavljanje nogostupa ponovno slijede zahtjevi za obeštećenja, puno  je „truda“   već 

utrošeno u rješavanje tog pitanja,  te dalje odgovara da Ulica Mile Budaka  ide u realizaciju  i to nije 

upitno,  

Marin Barešić: kaţe  da ima primjedbu na odvijanje prometa kod Hana u Vrani koji je ograničen iz 

razloga što su automobili parkirani jednim dijelom na cesti, ako su to  vozila od zaposlenika moţe im 

se reći da vozila parkiraju na parking,  

Općinski naĉelnik: odgovara da radnici svoja vozila mogu parkirati sa zapadne strane Hana na 

parking i to im moţe reći Marko Meštrov - ravnatelj koji je ovdje nazočan,  a ako se gosti parkiraju uz 

cestu moţe ih se lijepo zamoliti da se parkiraju na parking kojeg ima dovoljno sa istočne strane Hana,  

Marin Barešić: kaţe da je na  zemljištu u vlasništvu Općine  jedan slovenac izgradio  septičku jamu, 

da je načelnik upoznat sa tim slučajem, te predlaţe da  komunalni redar  poduzme mjere,  

Marijana Došen:  kaţe da će najprije uputiti  zahtjev ovlaštenom geodetu da napravi snimak stvarnog 

stanja, te ukoliko su točni navodi koji su izneseni  poduzet će se odreĎene radnje u okvirima ovlasti 

komunalnog redara ili Općinskog načelnika  

 

1. Prijedlog  Odluke o izmjenama Odluke imenovanju ĉlanova Upravnog vijeća Agencije -

Han Vrana 

Marijana Došen: kaţe kako je u materijalima za ovu sjednicu za ovu točku priloţena uputa 

Ministarstva uprave koja je dostavljena svim Općinama i Gradovima,  koja daje pojašnjenje nespojivih 

duţnosti,  priloţena je i Izjava Općinskog načelnika o neprihvaćanju duţnosti člana zbog nespojive 

duţnosti, a s obzirom da je danas konstituirajuća sjednica  Upravnog vijeća Agencije Han Vrana bilo 

bi poţeljno  donijeti ovu odluku 

Općinski naĉelnik: predlaţe da se imenuje Marin Barešić za člana  

ODLUKA o izmjenama Odluke imenovanju ĉlanova Upravnog vijeća Agencije -Han kojom se 

umjesto Milivoja Kurtov (ĉlan),  imenuje Marin Barešić za ĉlana 

- donesena je jednoglasno 12 za od 12 nazoĉnih  

 

2. Verifikacija zapisnika sa 03. sjednice Općinskog vijeća Općine Pakoštane  

Slavko Maksan: kaţe da ima greška u popisu nenazočnih očito je od ranijih zapisnika ostalo ime 

„Veronika Vulin“ 

Marijana Došen: prihvaća uočenu grešku te se u zapisniku u popisu nenazočnih briše tekst „Veronika 

Vulin“  

ZAPISNIK sa 03. sjednice Općinskog vijeća Općine Pakoštane, 

- verificiran je jednoglasno 12 za od 12 nazoĉnih 

  

3.  Plan gospodarenja otpadom Općine Pakoštane za razdoblje  2017. - 2022. godine  

Marijana Došen: kaţe da se u materijalu nalazi pisano obrazloţenje ove točke … da su  temeljem, čl. 

21. st. 4. Zakona o odrţivom gospodarenju otpadom (Nar. nov., br. 94/13 i 73/17), jedinice lokalne 

samouprave  obvezne  donijeti Planove gospodarenja otpadom za razdoblje primjene od šest godina, 

da je  Nacrt   Plana gospodarenja otpadom Općine Pakoštane za razdoblje 2017.-2022. godine (dalje u 

tekstu: Plan) izradila tvrtka  DLS d.o.o. Rijeka, Spinčićeva 2, da je Prijedlog Plana bio je na Javnom  

uvidu  u periodu od 22.01.2018. do 20. veljače 2018., na koji nije bilo danih mišljenja, primjedbi, 

prijedloga; da je na Prijedlog Plana  izdana 12.03.2018. godine suglasnost Upravnog odjela  za 



prostorno ureĎenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske ţupanije, te se prijedlog Plana  

upućuje na donošenje Općinskom vijeću Općine Pakoštane….  

Općinski naĉelnik: kaţe da je jedno vrijeme Općina Pakoštane  imala zaključen ugovor o djelu sa 

Goranom Barešić, dipl. oecc.  iz Draga koji je radio na projektu tj. pripremi natječaja prema fondu za 

energetsku učinkovitost za nabavku komunalne opreme,  tako je Općina uspjela nabaviti jedan dio  

komunalne opreme, a sada po ovom Planu vidi se potreba za dodatnom opremom, i na tom projektu će 

se nastaviti raditi,   

  

*Slavo Stojanov  dolazi  na sjednicu Vijeća u  18,30 sati  

Matko Mioĉev : kaţe kako još uvijek sva domaćinstva nisu  dobila spremnike za razdvajanje 

komunalnog otpada (komunalni otpad, papir, plastika),  treba nabaviti opremu tj. spremnike i provesti 

edukaciju  stanovništva 

Općinski naĉelnik: kaţe da je Općina potpisala ugovor za edukaciju, tvrtka koja će provoditi 

edukaciju podijelit će  letke u školama, domaćinstvima i raditi prezentacije kroz medije, trebalo bi 

imati pozitivan rezultat,  

Domagoj Juriĉin:  pita gdje se planira graditi    reciklaţno dvorište  

Općinski naĉelnik:  odgovara da je lokacija odreĎena u blizini servisne zone, na zemljištu koje se 

nekad koristilo na uzgoj nojeva, kaţe da je to zemljište u vlasništvu Općine Pakoštane da će se kroz IV 

izmjene i dopuna Prostornog plana ureĎenja Općine Pakoštane biti označena lokacija  reciklaţnog 

dvorišta i moţe se krenuti sa izradom projektne dokumentacije za izradu reciklaţnog dvorišta,  

Plan gospodarenja otpadom Općine Pakoštane za razdoblje  2017. - 2022. godine  

-donesen je jednoglasno (12 za od 12 nazoĉnih)  

 

4. Prijedlog Odluke o naĉinu pruţanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na podruĉju Općine Pakoštane  

Marijana Došen: kaţe da se u materijalima uz ovu odluku nalazi obrazloţenje ove odluke, u 

obrazloţenju se navodi pravni temelj donošenja ove odluke a to članak 29. stavak 10. Zakona o 

odrţivom gospodarenju otpadom (Nar. nov., br. 94/13), dalje navodi da je Vlada Republike Hrvatske, 

na sjednici odrţanoj 25. svibnja 2017. donijela  Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom (Nar. 

nov., br. 50/17), koja je stupila na snagu 1. studenoga 2017. , prema kojoj je ova odluka trebala biti 

donesena do 1. veljače 2018.,  te dalje navodi da su u obrazloţenju ove odluke  navedena načela i neki 

podaci o  količinama  komunalnog otpada na području Republike Hrvatske….. nadalje ukazuje na 

članak 27. stavak 3. Odluke, gdje umjesto teksta „Gradonačelnik/Načelnik (naziv JLS-a)“ treba stajati 

tekst „Općinski načelnik Općine Pakoštane“, nadalje ukazuje na odredbu članka 32. Odluke, kojom se 

treba odrediti od kada će se ova Odluka primjenjivati… 

Općinski naĉelnik: kaţe da bi se ova Odluka trebala primjenjivati od 01.06.2018. godine, iz razloga 

što treba poduzeti odreĎene pripremne radnje  i stvoriti uvjete da se ova Odluka moţe primjenjivati, 

treba provesti i natječaj za izbor koncesionara…. 

*vijećnici suglasni da se u članku 32. Ove odluke odredi da se ista primjenjuje od 01.06.2018.  



ODLUKA o naĉinu pruţanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na podruĉju Općine Pakoštane 

 - donesena je jednoglasno  (12 za od 12 nazoĉnih)  

 

5. ODLUKA  o prihvaćanju Izvješća Općinskog naĉelnika  o provedbi mjera gospodarenja 

otpadom za 2017. godinu i Izvješća o lokacijama i koliĉinama odbaĉenog otpada te 

troškovima uklanjanja odbaĉenog otpada na podruĉju Općine Pakoštane u 2017. godini   

Marijana Došen: kaţe da se i uz ovu Odluku u materijalima nalazi obrazloţenje odluke, ukazuje da je 

Općinski načelnik kao izvršno tijelo Općine duţan izraditi ovo izvješće te ga dostaviti Općinskom 

vijeću, a Općinsko vijeće na temelju ovog Izvješća duţno je donijeti Oluku o provedbi posebnih mjera 

sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrĎeno nepropisno 

odbacivanje otpada  ….. 

Marin Barešić : kaţe da bi bilo poţeljno da komunalni redar kada ima podatke da netko baca 

komunalni otpad na nedozvoljena mjesta  izreče novčanu kaznu, sigurno bi se smanjio broj takvih 

ponašanja,  

Marijana Došen: kaţe da Općina odnosno komunalni redar nije bio slon izricati novčane kazne više 

se radilo na mjerama  pisanih upozorenja, pisanih obavijesti  kojima se graĎani mole da ne odlaţu 

komunalni otpad u prirodu, dijelio je letke o mogućnosti odvoza  otpada u privremeno reciklaţno 

dvorište u servisnu zonu kod LOŠI, kaţe su u jednoj situaciji putem trgovačkog društva JUŠTINA 

d.o.o.  sakupili i odvezli komunalni otpad ispred jednog stamenog objekta u Dolaškoj Dragi a odvoz 

po nalogu komunalnog redara platio je vlasnik tog objekta koji je prihvatio svoju krivnju i platio taj 

račun,  

 Općinski naĉelnik: kaţe da  u ovoj godini  planira zaposliti još  jednog komunalnog redara, da 

sadašnji komunalni redar  krajem godine ide u mirovinu, da se donošenjem ovih odluka  preuzima 

obveza provoĎenja mjera smanjenja komunalnog otpada i sigurno će biti nuţno  poduzimati sve 

aktivnosti da se smanje količine otpada koje „završe“   u prirodu ….  ako zaposlimo „novi mladi 

kadar“ kojeg treba educirati i  informatički opremiti za očekivati je i rezultate…. 

Mario Đodan: kaţe da postoje neke lokacije u Vrani, kod Umca na kojima se nalazi bačen komunalni 

otpad a koji nije evidentiran u ovom  Izvješću 

Irena Krpeta : kaţe da je vidjela odbačenog komunalnog otpada i  na Pećini u Vrani 

Općinski naĉelnik: kaţe da  se moţe u ovu odluku i ostale Odluke koje slijede iza ove uvrstiti i ova 

lokacija koju je navela Irena Krpeta, koja je blizu naselja, a  lokaciju koju je predloţio Mario Đodan 

treba  provjeriti  i snimiti pa sljedeće godine uvrstiti u dogovoru sa Hrvatskim šumama uvrstiti u 

planove čišćenja,  

ODLUKA  o prihvaćanju Izvješća Općinskog naĉelnika  o provedbi mjera gospodarenja 

otpadom za 2017. godinu i Izvješća o lokacijama i koliĉinama odbaĉenog otpada te troškovima 

uklanjanja odbaĉenog otpada na podruĉju Općine Pakoštane u 2017. godini  donesena je 

jednoglasno  (12 za od 12 nazoĉnih)  

 



6. ODLUKA  o mjerama za sprjeĉavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 

uklanjanje otpada odbaĉenog u okoliš 

Marijana Došen: kaţe da je i uz ovu Odluku u materijalima priloţeno obrazloţenje, te ukazuje na 

članak 10. u kojem vijeće treba odrediti dali će  otpad odbačen na javnoj površini čistiti trgovačko 

društvo koje odrţava i čisti javne površine, kaţe da je do sada taj posao za Općinu obavljalo 

trgovačko društvo Juština d.o.o.,  

Općinski naĉelnik: predlaţe da se u članku 10. Ove Odluke, umjesto teksta „ (naziv trgovačkog 

društva ili javne ustanove koja obavlja tu komunalni djelatnost)“ napiše tekst „trgovačko društvo 

Juština d.o.o. Pakoštane“   

 ODLUKA  o mjerama za sprjeĉavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 

uklanjanje otpada odbaĉenog u okoliš (sa predloţenom dopunom u članku 10. Odluke koju je 

predloţio Općinski načelnik)  

-donesena je jednoglasno (12 za od 12 nazoĉnih)  

 

7. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera spreĉavanja odbacivanja otpada  

Marijana Došen:  kaţe da je i uz ovu Odluku u materijalima priloţeno obrazloţenje odluke, 

napominje da u članku 2. Odluke, dodaje se i lokacija „područje Pećine-Gradine“ 

Općinski naĉelnik:  kaţe da će se poduzimati mjere  iz ove Odluke za sprečavanje odbacivanja 

otpada, kaţe  da je potrebno uspostaviti suradnju sa drugim institucijama, prvenstveno sa 

Hrvatskim šumama d.o.o., te Parkom prirode Vransko jezero, na nekim lokacijama se moţe 

postaviti i video nadzor,  na trţištu se mogu kupiti „dronovi“  kojima se mogu snimiti   vaţne 

lokacije koje je potrebno nadzirati, … 

Odluka o provedbi posebnih mjera spreĉavanja odbacivanja otpada (sa dopunom dodatne 

lokacije „područje Pećine-Gradine“ 

-donesena je jednoglasno (12 za od 12 nazoĉnih) 

 

8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natjeĉaja za prodaju graĊevinskih parcela na 

podruĉju naselja Vrana (predjel Majdan)  

Općinski naĉelnik:  kaţe da je Općina za ovu zonu izradila Detaljni plan ureĎenja Majdan, da su 

formirane graĎevinske parcele za stambenu  izgradnju, da je Općina zaprimila više zahtjeva 

mještana Vrane u kojima je  iskazan interes za kupnju zemljišta za stambeno zbrinjavanje posebno 

mlade obitelji koje ţive sa roditeljima koji  nemaju u svom vlasništvu graĎevinskog zemljišta 

……  

Mario Đodan: kaţe da podrţava  prodaju zemljišta na Majdanu za individualnu izgradnju, kaţe da  

predloţeni uvjeti kupnje  bi mogli biti povoljniji, rok otplate  od 5 godina je mali, ako je mjesečna rata 

cca 2.700,00kn to je  visoka rata u odnosu na prosječna mjesečna primanja radnika,   predlaţe da se 

ovaj rok otplate poveća ako je moguće na 10 godina, pita moţe li se kasnije nakon  kupnje povećati 

broj rata tj. produţiti vrijeme otplate ako kupci ne budu u mogućnosti plaćati zemljište, i to bi bila 

dobra solucija,   

Marijana Došen:  kaţe da smatra da se kriteriji plaćanja trebaju   odrediti odmah u natječaju, a to iz 

razloga što bi se moţda javilo na natječaj i više sudionika da su kriteriji povoljniji,  u prošlom 

natječaju za prodaju parcela na Majdanu  rok otplate je bio 5 godina a cijena zemljišta je bila manja 

(20EUR-a/m2),  situacija je takva da još uvijek nije izdana niti jedna graĎevinska dozvola za prodane 

parcele na prethodnom natječaju,   neki su kupci  podnijeli zahtjeve za produţenje roka otplate,  očito 



je financijska situacija teška ….  kaţe da nema ovlasti predlagati kriterije plaćanja, meĎutim natječaj 

mora sadrţavati kriterije, moţda se moţe odrediti mjesečno plaćanje na rok od npr.  7 godina ….  

Općinski naĉelnik: kaţe kako je i on razmišljao kao i Mario Đodan  da se ova odluka usvoji  sa 

rokom plaćanja 5 godina, pa da se naknadno napravi analiza stanja po pitanju prodaje zemljišta na 

Majdanu, i odrede drugi kriteriji,  meĎutim sada vidi  pravičnu odluku da se rok otplate odredi  na 7 

godina,  s obzirom da je sada cijena za cca  5 EUR-a veća u odnosu na prošli natječaj, pa su na neki 

način  izjednačeni kriteriji,  nada se da će i drţava poraditi na mjerama povoljnih kredita za stambeno  

zbrinjavanje pa se moţda  situacija poboljša….. 

*drugih prijedloga nema   

Odluka o raspisivanju javnog natjeĉaja za prodaju graĊevinskih parcela na podruĉju naselja 

Vrana (predjel Majdan) (uz prihvaćenu izmjenu obroĉne otplate umjesto roka od 5 godina na 

rok od 7  godina od zakljuĉenja kupoprodajnog ugovora)  

-donesena je jednoglasno  12 za od 12 nazoĉnih  

 

9. Prijedlog izmjena i dopuna Urbanistiĉkog plana ureĊenja  autokampa Velika Kurela  –Drage  

Općinski naĉelnik: kaţe da je Slavo Stojanov bio uključen u izradu ovog plana, predlaţe da pojasni 

izmjene plana,  

Slavo Stojanov: kaţe da je sukladno zakonu proveden postupak izrade plana, da je bio javni uvid na 

kojem su graĎani mogli postaviti svoja pitanja i dati primjedbe, bilo je pitanja na javnom uvidu, bilo je 

i primjedbi na zone zelenila, postoji oznaka arheološkog nalazišta …… u meĎuvremenu u odnosu na 

raniji plan došlo je do ozakonjenja nekih zgrada pa su te zgrade sada označene u ovom Planu, 

Marin Barešić:  kaţe da nije zadovoljan postavljenim kriterijima i rasporedom namjena površina 

unutar kampa, smatra da je trebalo poraditi više na ovom planu da se dadnu jednake šanse svima 

nekima se daje mogućnost gradnje čvrstih objekata a nekima samo šatori, zona u kojoj je označeno 

arheološko  nalazište  a pitanje  dali  uopće tamo ima elemenata za označavanje arheološkog nalazišta i 

u kojoj površini jer poznaje taj prostor,  vlasnici su maksimalno ograničeni a nije se pristupilo dodanoj 

analizi tog prostora,   nije ista situacije kada  sutra netko moţe postaviti mobilne kućice a netko samo 

šatore, npr.  4 brata dijele jednu parcelu jedan moţe postavljati mobilne kućice a ostala  3  brata ne 

mogu,    

Općinski naĉelnik:  kaţe da je arheološki odjel postavio svoje  uvjete,  postigli samo konsenzus da se 

u tom prostoru moţe kampirati,  ako se ne mogu postavljati mobilne kućice mogu ostali načini 

kampiranja i sadrţaja,  izmjene plana treba usvojiti da se ne koči razvoj… 

Luka Vulin: pita zašto su u toliko  velikim površinama označene zelene površine, da li radi postojećih  

borova, kriteriji rasporeda namjena prostora različiti a ista konfiguracija zemljišta ….   

Slavo Stojanov: odgovara da su smjernice za izradu plana postavljeni od  drţavna tijela  

Marko Meštrov: kaţe da su gomile tj. suhozidi zaštićeni zato je to područje označeno kao arheološko 

nalazište a se kasnije nakon istraţivanja moţe se obuhvat i  smanjiti odnosno, sve ovisi što će 

arheološka istraţivanja pokazati, moţda će se dozvoliti i gradnja i postavljanje mobilnih kućica…. 



Marin Barešić: odgovara da on razmatra ono što je sada predloţeno odnosno što bi trebalo biti 

usvojeno a ne što se moţe desiti u buduće, ponovno ističe da ima primjedbu na nejednake kriterije radi 

zelenih zona u kojima se zabranjuje postavljanje mobilnih kućica, smatra da bi plan bi trebao ići na 

doradu, da bi se izraĎivač plana trebao naći bolja rješenja  

Općinski naĉelnik; odgovara da izmjene ovog Plana  mogu danas  usvojiti a moţe se donijeti 

zaključak da se plan vrati na doradu i ponovni postupak, ali treba vidjeti posljedice  za one koji su sada 

spremni za investicije….    

Slavo Stojanov: kaţe kako  su izmjenama Plana postignuta bolja rješenja po pitanju korištenja ovog 

prostora tj. izgradnje 

Općinski naĉelnik: kaţe da je plan razvojan, bitno je da se krene sa izdavanjem graĎevinskih dozvola,  

mijenjaju se i zakonski propisi koji  mogu ići u korist onih koji su sada moţda zakinuti, nije rečeno da 

se ovaj plan neće mijenjati, npr. prostorni plan ide u IV izmjene i dopune,  

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanistiĉkog plana ureĊenja  autokampa Velika Kurela  

–Drage  

-donesena je većinom glasova ( 7 za,  5 protiv  od 12 nazoĉnih)  

10. Prijedlog Statutarne odluke o  izmjenama i dopunama Statuta Općine Pakoštane  

-Statut Općine Pakoštane- proĉišćeni tekst  

*Marin Barešić  i Matko Miočev otišli su  u susjednu prostoriju - u tijeku je sjednica Upravnog 

vijeća Agencije Han Vrana  

Marijana Došen: prošita je obrazloţenje donošenja ove Odluke koje se nalazi u materijalima za ovu 

sjednicu,  

*Marijana Došen: konstatira da su vijećnici radi dopune članka 8. predloţene Odluke, na praznu crtu 

predloţili da se upiše tekst „2/3“  

Marijana Došen: pita ima li primjedbi na pročišćeni tekst Statuta Općine Pakoštane  

*primjedbi nema  

Statutarna odluka o  izmjenama i dopunama Statuta Općine Pakoštane, donesena je 

jednoglasno (10 za od 10 nazoĉnih)  

Jednoglasno (10 za od 10 nazoĉnih) su prihvatili  proĉišćeni tekst Statuta Općine Pakoštane  

(Sluţbeni glasnik Općine Pakoštane broj 2/09, 3/09, 2/13, 1/14 i 1/08) - proĉišćeni tekst  

11. Prijedlog ODLUKE o davanju Suglasnosti na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Gardelin Pakoštane i 

Dopunu Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Gardelin Pakoštane  

Marija Mioĉić: kaţe da djelatnica koja je do sada radila računovodstvene poslove vrtića  iz osobnih 

razloga više nije u mogućnosti obavljati  te poslove, zato je kao ravnateljica pripremila akte za 

današnju sjednicu kako bi se mogao primiti u radni odnos djelatnik za  računovodstvene i tajničke 

poslove vrtića i to za sada je potreba  na 4 radna sata,  



Domagoj Juriĉin: kaţe da je u materijalima odluka o osnovici za izračun plaće radnika DV Gardelin 

iz 2010. godine, pa pita dali je to vaţeća odluka  

Marija Mioĉić: odgovara da je ta odluka vaţeća i da se osnovica nije mijenjala od 2010. godine,  

ODLUKA o davanju Suglasnosti na Pravilnik o radu Djeĉjeg vrtića Gardelin Pakoštane i 

Dopunu Pravilnika o radu Djeĉjeg vrtića Gardelin Pakoštane 

 - donesena je jednoglasno (10 za od 10 nazoĉnih). 

*Marin Barešić i Matko Mioĉev u 20:25 ponovno nazoĉni na sjednici (12 nazoĉnih)  

12. Prijedlog ODLUKE o davanju Suglasnosti na Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

naĉinu rada Agencije Han-Vrana (sa sistematizacijom radnih mjesta) 

Općinski naĉelnik: kaţe kako u materijalima ima stranicu sa sistematizacijom koja je loša kopija tj. 

dio tabele nije dobro kopiran pa ne vidi sadrţaj,  

Marijana Došen: ustupa svoje materijal Općinskom načelniku te se ispričava svim vijećnicima koji 

su dobili lošu kopiju,  

Općinski naĉelnik: čita tabelu sa sistematizacijom radnih mjesta, te pojašnjava po kojim radnim 

mjestima je došlo do promjena,  

*pitanja i primjedbi nije bilo   

ODLUKA o davanju Suglasnosti na Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i naĉinu rada 

Agencije Han-Vrana (sa sistematizacijom radnih mjesta) - donesena je jednoglasno (12 za od 12 

nazoĉnih).  

13. Prijedlog ODLUKE o davanju Suglasnosti na izmjene Pravilnika o  plaćama i naknadama i 

Agencije Han-Vrana  

Općinski naĉelnik: kaţe da se ovom odlukom daje suglasnost na povećanje plaće voditelju restorana,  

*pitanja i primjedbi nema,  

ODLUKA o davanju Suglasnosti na izmjene Pravilnika o  plaćama i naknadama i Agencije Han-

Vrana - donesena je jednoglasno (12 za od 12 nazoĉnih)  

14.Prijedlog ODLUKE o dopunama Odluke o mjerilima za odreĊivanje plaća i naknada (*plaća 

za  novo radno mjesto- prometni redar 

Marijana Došen: obrazlaţe da je sistematizacijom radnih mjesta u upravnom odjelu  predviĎeno novo 

radno mjesto prometni redar, kao stalni sezonac,  da za to radno mjesto treba odrediti koeficijent, da  

ove turističke sezone Općina Pakoštane će imati zaposlenog prometnog redara,  

*pitanja i primjedbi nema,  

ODLUKA o dopunama Odluke o mjerilima za odreĊivanje plaća i naknada (*plaća za  novo 

radno mjesto- prometni redar) -donesena je jednoglasno (10 za od 10 nazoĉnih)  

                                                   Završeno u 21,00 sati  

 Zapisnik vodila: Marijana Došen  

                                       Predsjednik Općinskog vijeća

                                                   Slavko Maksan  

Doneseni akti sa ove sjednice će biti objavljeni u Službenom glasniku Općine Pakoštane br. 1/2018 

osim akata iz  točke 1. i točke 2. ovog Zapisnika, koji će biti objavljeni u Službenom glasniku Općine 

Pakoštane broj 2/2018 


