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Na temelju članka 109., Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 

114/18, 39/19) i članka 30. Statuta Općine Pašman ( "Službeni glasnik Općine Pašman” br. 

1/18), Općinsko vijeće Općine Pašman na 30. sjednici održanoj 16. rujna 2020. godine donosi 

 

ODLUKU 

 

o ispravci greške u Odluci o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Pašman 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom ispravlja se greška u Odluci o donošenju Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Pašman ("Službeni glasnik Općine Pašman" broj 1/20, 

2/20 - pročišćeni tekst), u tekstualnom dijelu članka 109m. 

 

 

Članak 2. 

 

U članku 109m., stavku 1., dio teksta: „Žila – Stražica u naselju Neviđane“, 

zamjenjuje se tekstom: „između vrha M Moravljak u k.o. Pašman i vrha Grbica 

u k.o. Mrljane“. 

 

U stavku 5., broj: „5,0“, zamjenjuje se brojem: „35,0“. 

 

 

Članak 3. 

 

Ova odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u “Službenom Glasniku Općine 

Pašman". 

 

 

OBRAZLOŽENJE 

 

Prilikom izrade Izmjena i dopuna PPUO Pašman, u grafičkom dijelu Plana je izmještena 

potencijalna zona za proizvodnju električne energije, i to iz k.o. Neviđane u k.o. Pašman i 

Mrljane, a isto nije izmijenjeno u Odredbama za provođenje Plana. 

 

Ova Odluka donosi se iz razloga što se radi o ispravci očigledne pogreške nastale kod 

izrade Izmjena i dopuna Plana. Ista ne utječe ni na koji način u smislu prava i obveza koje 

proizlaze iz Odredbi za provođenje Plana. Odluku treba objaviti u "Službenom glasniku 

Zadarske županije" u skladu s točkom II. Izreke. 

 

Ova Odluka će se dostaviti nadležnim tijelima na državnoj i lokalnoj razini, a 

radi daljnje provedbe Plana. 
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Klasa: 021-05/20-50/07 

Ur.broj: 2198/17-01/01-20-8 

Pašman, 16. rujna 2020. godine 

 

                                    OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAŠMAN 

 

 

                                                                                                                 Predsjednik  

                                                                                                             Općinskog vijeća 

                                                                                                   Petra Perinović, mag.oec. v.r. 

                                        

  


