
REPUBLIKA HRVATSKA  

ZADARSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA KALI  

Jedinstveni upravni odjel  

 

Klasa: 350-02/14-01/21 

Ur.br:  2198/14-03/1-14-1 

Kali, dana 13. 08. 2014. godine  

 

Temeljem ĉlanka 102.  i ĉlanka 103. Zakona o prostornom planiranju (Nar. Nov. br. 153/13) 

Odgovorni voditelj izrade  prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kali,   

Nevena Rosan, dip.ing.arh. iz Zavoda za prostorno ureĊenje Zadarske županije i Nositelj 

izrade  Jedinstveni upravni odjel Općine Kali, dostavljaju slijedeće:  

 

IZVJEŠĆE 

O JAVNOJ RASPRAVI  PRIJEDLOGA 

IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA  

OPĆINE KALI 
 

* Temeljem ĉlanka  86. Zakona o prostornom ureĊenju (Nar. Nov. br. 153/13 ), 

   Općinsko vijeće Općine Kali je na svojoj 13. sjednici održane dana  23. 06. 2014. godine 

  donijelo Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kali. 

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kali objavljena je  U Službenom 

Glasniku Općine Kali br .8/14 . 

Temeljem stavka 5.ĉlanka 86. Zakona o prostornom ureĊenju , Odluka o izradi Izmjena  i 

dopuna Prostornog plana Općine Kali dostavljena je Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj 

dana  26. 06. 2014. godine. 

 

 

* Temeljem ĉlanka 90. Zakona o prostornom  ureĊenju Nositelj izrade dostavio je Odluku  

 o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kali te pozvao javnopravna tijela  za 

dostavu smjernica, zahtijeva  za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kali: 

- Zavodu za prostorno ureĊenje zadarske županije , Braće Vranjanina 11, 23000 Zadar 

- Luĉki kapetaniji Zadar Liburnijska Obala 8, 23000 Zadar, 

- Županijskoj luĉkoj upravi Zadar, Liburnijska obala 6/5, 23000 Zadar 

 

* Temeljem Ĉlanka 95. stavka 2.  Zakona o prostornom ureĊenju  Općinski naĉelnik utvrdio 

je Zakljuĉkom Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog Plana Općine Kali dana 15. 07. 2014. 

godine . 

 

* Temeljem ĉlanka 96.. Zakona o prostornom ureĊenju (Nar. Nov. br.153/13)  javna rasprava 

i javni uvid u prijedlog  Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kali ,Jedinstveni upravni 

odjel  objavio je u «Zadarskom listu» -RTD d.o.o- Zadar dana  16. srpnja 2014 godine, 

Službenom glasniku Općine Kali br. 9/14 ,  na mrežnim stranicama Ministarstva gradnje i 

prostornog ureĊenja dana 15. 07. 2014. godine, na službenim stranicama Općine Kali 

www.opcina-kali.hr i na Oglasnoj ploĉi Općine Kali  

 

* Temeljem  ĉlanka  97.  Zakona o prostornom ureĊenju ,  Nositelj izrade je osim objave iz 

ĉlanka 96. stavka 1. Zakona dostavio   posebnu   pisanu obavijest o javnoj   

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


raspravi  slijedećim  javnopravnim  tijelima  i  osobama odreĊenim posebnim propisima 

koja su dala  ili trebala dati zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine 

Kali zahtjeve (podatci, planske smjernice i propisani  dokumenti)   za izradu prostornog 

plana  iz podruĉja svojeg djelokruga i tijelima jedinica lokalne podruĉne (regionalne ) 

samouprave , na ĉiji djelokrug mogu utjecati predložena rješenja prostornog plana i to:  

 

- Županijska luĉka uprava Zadar (Liburnijska obala 6/5, 23000 Zadar, 

- Luĉka kapetanija Zadar, Liburnijska obala 8, 23000Zadar 

        

 

* Temeljem ĉlanka 98. Zakona o prostornom ureĊenju (Narodne Novine br. 153/13) ,  

javni uvid  u prijedlog  Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kali ,  trajao je  8 

(osam) dana i to  od  23.07. 2014. godine   do zakljuĉno  01. 08. 2014. godine . godine u 

Općinskom domu, II. kat , Trg Marnjive 23, 23272 Kali. 

 

* Temeljem ĉlanak 99. Zakona o prostornom ureĊenju  (Narodne Novine br.: 153/13), 

javno izlaganje na prijedlog  Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kali , održano je 

dana  24. 07. 2014. . godine , u  vijećnici Općinskog doma  Kali, Trg Marnjive 23, Kali, s 

poĉetkom   u 12,30 sati. 

  U tijeku  javne rasprave   pristigle  su ukupno dvije (2) primjedbe i to u knjigu  

primjedbe upisano je 1 (jedna) primjedba, a putem elektroniĉke pošte pristigla je jedna  

(1) primjedba.  

 

       Od ukupnog broja pristiglih primjedbi (2), obje primjedbe nisu prihvaćene i to iz 

slijedećih razloga: 

- primjedba upisana u knjigu primjedbi nije jasna 

- primjedba poslana putem elektroniĉke pošte nije predmet Izmjena i dopuna Plana. 

 

 

 *Akti, preslike i drugi dokazi javne rasprave,  pozivi i posebne obavijesti o javnoj 

raspravi, zapisnik o javnom izlaganju, dokazi sudjelovanja o javnom izlaganju pozvanih 

sudionika u javnoj raspravi, pisane primjedbe zaprimljene preko e-mail pošte kao i knjiga 

primjedbi nalaze se  u prilogu ovog Izvješća.  

 

   

 

 

Prilog:  

-kao u tekstu 

PROĈELNIK 

Jedinstvenog upravnog odjela: 

Nives Perin  

 

Odgovorni voditelj izrade plana: 

 Nevene Rosan, dipl. ing. arh.   

 

 


