NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE
Na temelju članka 132. Zakona o gradnji (Narodne novine broj:153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
i članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni glasnik Općine Kali br. 3/21) , po prethodno
pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Općine Kali broj 37-20 od ……….studenog
2021.godine , Općinsko vijeće Općine Kali na …… sjednici održanoj dana . prosinca 2021.
godine donosi sljedeću:
ODLUKU
o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2022. godini
u Općini Kali

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju se vrsta građevina, područje, razdoblje kalendarske godine i
vrijeme u kojem se privremeno zabranjuje izvođenje građevinskih radova, utvrđuju razlozi
zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi građevinski radovi vrijedi privremena
zabrana izvođenja radova, te provođenjem nadzora.
Članak 2.
Ovom Odlukom obuhvaćene su sve vrste građevina.
Članak 3.
Ovom Odlukom privremeno se zabranjuje izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji
konstrukcije građevina.
Izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine obuhvaćenim ovom
Odlukom zabranjuju se bez obzira na način izvođenja(strojno,ručno).
Članak 4.
Na cijelom području Općine Kali izvođenje građevinskih radova opisanih u članku 3.
zabranjuje se:
u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2022. godine u vremenu od 00,00 do 24,00 sata,
Zabrana radova iz ove Odluke ne odnosi se na radove navedene u članku 132. st.2. Zakona o
gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19):
1. Građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes
Republike Hrvatske,
2. Uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili Odluke drugog tijela
državne vlasti,
3. Građenje građevina odnosno izvođenja radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu.
Članak 5.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode komunalni redari Općine Kali .
U obavljanju nadzora komunalni redari postupaju sukladno odgovarajućim odredbama
Zakona o građevinskoj inspekciji (Narodne novine broj 153/13) i Naputka Ministarstva
graditeljstva i prostornog uređenja o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u
provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji (Narodne Novine br.23/18)
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Kali.“
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