
IZVJEŠĆE 

o provedenom savjetovanju s javnošću u postupku donošenja 

  prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone u 2021. godini 

 

Naziv akta o kojem je savjetovanje s javnošću provedeno   
 

Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova 
tijekom turističke sezone u 2021. godini 

Naziv nadležnog tijela za izradu nacrta/provedbu savjetovanje Jedinstveni upravni odjel 

 
Razlozi za donošenje akta i ciljevi kojim se želi postići uz sažetak 
ključnih pitanja 
 
 

 Temeljem odredbi članka 132. Zakona o gradnji (Narodne Novine broj 
153/13) predviđena je mogućnost uvođenja privremene zabrane i 
ograničenja građevinskih radova tijekom kalendarske godine po 
predhodno pribavljenom mišljenju turističke zajednice. Moguće je 
privremeno zabraniti izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji 
konstrukcije građevina. Nadležno Ministarstvo prostornog uređenja, 
graditeljstva je ove godine skrenula pozornost JLS da je predmetnu 
odluku potrebno donositi zasebno za svaku iduću kalendarsku godinu. 
S obzirom na navedeno izrađenj je prijedlog Odluke, koje je upućen 
Turističkoj zajednici Općine Kali na predhodno mišljenje. 
Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama , JLS 
dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata 
odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utjeće 
na interes građana i pravnih osoba. 
Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom 9i 
pribaviti mišljenja, primjedbe prijedloge  zainteresirane javnosti, kako 
bi predloženo, ukoliko je stručno i zakonito utemeljeno, bilo 
prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u 
odredbe odluke. 

 Razdoblje provedbe savjetovanja Internetsko savjetovanje od 26.10. do 26.11.2020. godine 

Objava dokumenta za savjetovanje 
 

 http://opcina-kali.hr/index.php?page=priprema 

Ostali oblici savjetovanja s javnošću 
 

/ 



Troškovi provedbe savjetovanja  Provedba savjetovanja nije iziskivala financijske troškove 

  

 

 

Pregled zaprimljenih primjedbi i prijedloga odnosno prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi 

 

Red.br. Naziv sudionika 
savjetovanja 
(ime i prezime)  
 

Članak ili 
drugi dio 

nacrta na koji 
se prijedlog ili 

mišljenje 
odnosi 

Tekst zaprimljenog prijedloga ili 
mišljenja 

Status prijedloga ili 
mišljenja(prihvaćanje/neprihvaćanje 

s obrazloženjem) 

- -  Nema zaprimljenih prijedloga, mišljenja  
 

Napomena : Izvješće o provedenom Savjetovanju s javnošću objavljeno je na internet stranicama Općine Kali dana 14. 12. 2021. 
godine 




