
 
SLUŽBENI GLASNIK 

OPĆINE KALI 
godina XXV   Kali, 5. lipnja 2018. broj 5 
 

SADRŽAJ: 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA: 

1. ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG 

PLANA OPĆINE KALI  

 

2. IZMJENA I DOPUNA ZAKLJUČKA O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA IZMJENA I 

DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE KALI  
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Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju  (Narodne Novine br.: 153/13 I 65/17),  i članka 46. Statuta 

Općine Kali  (Službeni Glasnik Općine Kali br. 2/13, 6/14 I 1/18) Općinski načelnik Marko Kolega, dr. med., 

donosi:  

 

 

ZAKLJUČAK 

o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna 

Prostornog plana Općine Kali  

 

 

1. Utvrđuje se  Prijedlog  Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kali za javnu raspravu kojeg je 
izradila tvrtka Arhitektonski studio Rene d.o.o. Zadar,  po ovlaštenom arhitektu  urbanistu  Bogdanu 
Marov dipl. ing. arh.  

2. Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kali koji je sastavni dio ovog Zaključka, upućuje 
se na javnu uvid  u trajanju od 14 dana. 

3. U tijeku javnog uvida izložiti će se na javni uvid, prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine 
Kali te njegovi sastavni dijelovi: 
A: TEKSTUALNI DIO :  

     - Odredbe za provođenje- 

             B:  OBVEZNI PRILOZI:  

                  -Sažetak za javnost. 

4.  Jedinstveni upravni odjel  Općine Kali objaviti će javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna 
Prostornog plana  Općine Kali u Službenom Glasniku Općine Kali , web stranici Općine Kali 
www.opcina-kali.hr , u dnevnom tisku „Zadarski list“ i Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja 
najkasnije do 01.06.2018. godine. 

5. Javna rasprava o prijedlogu  Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kali   započeti će 8.06.2018. 
godine i provesti će se u trajanju od 10 dana , odnosno do  zaključno 21. 06. 2018. godine  

6. Javno izlaganje održati će se u Općinskom domu Kali, Trg Marnjive 23, II. kat i to dana 18.06.2018 
godine (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati. 

7. Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kali  izložiti će se  na javnom uvidu  u  Općini  
Kali , Trg Marnjive 23, 23272 Kali, u periodu trajanja  javne rasprave, u uredovno vrijeme 

8. Uz objavu u  «ZADARSKOM  LISTU»  obavijest o javnoj raspravi biti će posebno dostavljena    
tijelima i osobama   iz članka 97. Zakona o prostornom planiranju   

9.  Pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kali      
građani, udruge i druge pravne osobe mogu  do zaključenja javne rasprave   21.06. 2018. godine. 
dostaviti putem pošte na adresu : Općina Kali  Jedinstveni upravni odjel Općine  Kali, Trg Marnjive 23, 
23272 Kali, 
- Upisom u knjigu primjedbi , koja se nalazi uz izloženi prijedlog Plana, na mjestu      

  javnog uvida, 

- upisom u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja. 

10.  Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitko napisani ili ne sadrže ime, prezime i 
adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

11. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja te će biti objavljen u Službenom     

      glasniku Općine Kali. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – OPĆINE KALI 

 

KLASA: 350-01/18-01/04 

URBROJ:  2198/14-02-18 -04 

Kali, dana  28.05.2018. godine 

 

Načelnik: 

Marko Kolega, dr. med. 

 

________________________________________________________________________________ 
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Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine br.: 153/13 i 65/17),  i članka 46. Statuta 

Općine Kali  (Službeni Glasnik Općine Kali br. 2/13, 6/14 i 1/18) Općinski načelnik Marko Kolega, dr. med., 

donosi:  

 

 

Izmjenu i dopunu  

ZAKLJUČKA  

o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna  

Prostornog plana Općine Kali  

  

       Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog Plana Općine Kali od 28. 05. 2018. 

godine (KLASA: 350-01/18-01/04; URBROJ: 2198/14-02-18-04): od dana mijenja se i glasi: 

 

1. Utvrđuje se  Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kali za javnu raspravu kojeg je 
izradila tvrtka Arhitektonski studio Rene d.o.o. Zadar , po ovlaštenom arhitektu  urbanistu Bogdanu 
Marov, dipl. ing. arh.  

2. Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kali koji je sastavni dio ovog Zaključka, upućuje 
se na javnu uvid u trajanju od 14 dana. 

3. U tijeku javnog uvida  izložiti će se na javni uvid,  prijedlog  Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine 
Kali te njegovi sastavni dijelovi: 
A: TEKSTUALNI DIO:  

     - Odredbe za provođenje- 

             B: OBVEZNI PRILOZI:  

                  -Sažetak za javnost. 

4.  Jedinstveni upravni odjel  Općine Kali objaviti će javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna 
Prostornog plana  Općine Kali u Službenom Glasniku Općine Kali , web stranici Općine Kali 
www.opcina-kali.hr , u dnevnom tisku „Zadarski list“ i Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja 
najkasnije do 07.06.2018. godine. 

5. Javna rasprava o prijedlogu  Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kali započeti će 15.06.2018. 
godine i provest će se u trajanju od 14 dana, odnosno do zaključno 29. 06. 2018. godine  

6. Javno izlaganje održati će se u Općinskom domu Kali, Trg Marnjive  23, II. kat i to dana 18.06.2018 
godine (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati. 

7. Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kali  izložiti će se  na javnom uvidu  u Općini 
Kali, Trg Marnjive 23, 23272 Kali, u periodu trajanja  javne rasprave, u uredovno vrijeme 

8. Uz objavu u  «ZADARSKOM  LISTU»  obavijest o javnoj raspravi biti će posebno dostavljena tijelima 
i osobama   iz članka 97. Zakona o prostornom planiranju   

9.  Pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kali      
građani, udruge i druge pravne osobe mogu  do zaključenja javne rasprave 29.06. 2018. godine. 
dostaviti putem pošte na adresu : Općina Kali  Jedinstveni upravni odjel Općine  Kali, Trg Marnjive 23, 
23272 Kali, 
- Upisom u knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi prijedlog Plana, na mjestu javnog uvida, 

- upisom u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja. 

10.  Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitko napisani ili ne sadrže ime, prezime i 
adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

11. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja te će biti objavljen u Službenom     

      glasniku Općine Kali. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – OPĆINE KALI 

 

KLASA: 350-01/18-01/04 

URBROJ:  2198/14-02-18 -05 

Kali, dana 05.06.2018. godine 

 

Načelnik: 

Marko Kolega, dr. med. 

________________________________________________________________________________ 

http://www.opcina-kali.hr/
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IZDAVAČ: OPĆINA KALI – 
Odgovorna: Nives Perin, dipl. iur. 

Telefon: (023) 281-802 
Kali, 2018. godine 

 




