
 

 

 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A 

          ZADARSKA ŽUPANIJA 

                OPĆINA KALI  

          Jedinstveni upravni odjel 

 

KLASA: 350-02/20-01/11 

URBROJ: 2198/14-03/01-21-19 

Kali, dana 10.03.2021. godine 

 

Temeljem stavka 3. članka 96., Zakona o prostornom  uređenju (Narodne Novine br.: 153/13, 65/17, 

114/18, 39/19, 98/19) i članka 46. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br: 3/21), 

objavljuje se:  

 

 JAVNA RASPRAVA 

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA   

HRIPA (UPU-4) 

 

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

Hripa (UPU-4), (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana), 

2. Javna rasprava u trajanju od 30 dana o Prijedlogu Plana organizira se u vremenu od 

25.03.2021. godine zaključno do 26.04.2021. godine, 

3. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Plana biti će izložen na javni uvid u Općinskom 

domu Kali, Trg Marnjive 23, 23272 Kali, II. kat (općinska vijećnica) svakog radnog dana od 

8:00 sati do 14:00 sati, uz poštivanje mjera fizičkog razmaka između građana sukladno 

odlukama nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske zbog epidemije virusa 

COVID-19, 

4. Prijedlog Plana bit će objavljen i na web stranici Općine Kali ( www.opcina-kali.hr ), 

5. Javno izlaganje održati će se dana 01.04.2021. godine u 15:00 sati u Općinskom domu Kali, 

Trg Marnjive 23, 23272 Kali, II. kat, također uz poštivanje mjera fizičkog razmaka između 

građana,  

6. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana mogu se za vrijeme 

trajanja javnog uvida dostavljati najkasnije do zaključno 26.04.2021. godine na način utvrđen 

odredbama člankom 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to: 

- upisati  u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz Prijedlog Plana, 

- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koje 

odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, 

- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, 

- upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o 

javnoj raspravi, neposredno u pisarnicu ili poštom na adresu Jedinstveni upravni odjel 

Općina Kali, Trg Marnjive 23, Kali sa naznakom „primjedbe na prijedlog Izmjena i 

dopuna urbanističkog plana uređenja Hripa (UPU-4)“, 

7. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti 

u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.  

 

                                                                                                                       PROČELNICA 

                                                                                                                       Nives Perin 

 

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


Dostaviti: 

- «Zadarski list», Zadar, Medulićeva 2/II 

- Mrežne stranice Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb 

- Službeni Glasnik Općine Kali  

- Službene stranice Općine Kali www.opcina-kali.hr 


