
 
REPUBLIKA HRVATSKA  

ZADARSKA ŽUPANIJA  

   OPĆINA PAKOŠTANE 

Jedinstveni upravni odjel  

K. Jelene 78, 23211 Pakoštane  

KLASA: 023-05/20-01/143 

URBROJ: 2198/18-02-05/01-21-16 

Pakoštane, 25. veljače  2021. godine 

 

Temeljem članka 81. i članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine„ br. 153/2013., 

65/2017., 114/2018., 39/2019. i 98/2019.), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja „područje obalnog pojasa unutar izgrađenog područja naselja Pakoštane“ („Službeni 

glasnik Općine Pakoštane“ broj 4/2020) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Pakoštane, 

Klasa: 022-05/20-01/143,  Urbroj: 2198/18-01-05/01-21-15 od 24.  veljače 2021. godine, nositelj 

izrade Jedinstveni upravni odjel Općine Pakoštane,  objavljuje    

 

JAVNU RASPRAVU  

o Prijedlogu  izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  

zone „Područje obalnog pojasa unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja“ – 

Pakoštane  

 

1.Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

zone „Područje obalnog pojasa unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja“ – 

Pakoštane (u daljnjem tekstu: Prijedlog plana). 

2. Prijedlog plana  izložen je na javni uvid  30 (trideset) dana,  od  08. ožujka  2021. do ¸06. 

travnja 2021. godine,  svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 sati, u zgradi Općine Pakoštane 

u Pakoštanima, Kraljice Jelene 78, općinska vijećnica – prizemlje. 

3. Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 31. ožujka 2021. godine  u 10,00 sati  u zgradi 

Općine Pakoštane u Pakoštanima, Kraljice Jelene 78, općinska vijećnica – prizemlje.  

4. Pisane prijedloge i primjedbe na prijedlog plana, mogu se dostaviti  do 06. travnja   2021. 

godine na adresu: Općina Pakoštane, Kraljice Jelene 78, Pakoštane, sa naznakom „primjedbe na 

UPU obalni pojas Pakoštane“ ili u Knjigu primjedbi koja je položena uz prijedlog plana. 

5. Prijedlozi i primjedbe moraju se dostaviti u roku, čitko napisani, uz potpunu adresu podnositelja, 

u  protivnom  neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.  

6. Prijedlog Plana biti će objavljen  i na webu Općine Pakoštane www.opcina-pakostane.hr  

 

  PROČELNIK  

          Jedinstvenog upravnog odjela  

                           Marijana Došen, dipl. iur. 

 

 

 

http://www.opcina-pakostane.hr/

