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Odluka o izradi prostornog plana  

Javna rasprava (datum objave):

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

Pečat pravne osobe/tijela koje je izradio plan:

Stručni tim u izradi plana:

Pečat predstavničkog tijela: Predsjednik predstavničkog tijela:

Odgovorna osoba:

Javni uvid održan

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana

Pravna osoba/tijelo 
koje je izradilo plan:

Županija:

Naziv prostornog plana:

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom Pečat nadležnog tijela:

Grad:

(ime, prezime i potpis)

ovjerava:

ZADARSKA

ZADAR

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SALI

Ulica Kralja Tvrtka 3,

23000 Zadar

tel:  023 492 080

fax: 023 492 088

e-mail:

block-projekt@optinet.hr

SAŽETAK ZA JAVNOST
Naziv kartografskog 
prikaza:

Ulica Kralja Tvrtka 3, 23000 Zadar

Odgovorni voditelj:

Željko Predovan, dipl.ing.arh. 

Željko Predovan, dipl.ing.arh. 

Suglasnost za plan prema članku 108.Zakona o prostornom uređenju ("NN" br.153/13, 65/17, 114/18, 39/19)

1. Željko Predovan, dipl. ing.arh.

3. Jure Grbić, dipl.ing.građ.
4. Ivan Sutlović, dipl.ing.el.

IZMJENE I DOPUNE - 2020. GODINE

2. Stephen Tony Brčić, dipl. ing. upp.

do: 10. 04. 2020.
od: 10. 03. 2020.

Vladimir Radulić dipl. iur.

5. Luka Predovan, bacc. ing.aedif.
6. Zlatko Andolić, građ. teh.

Broj suglasnosti: KLASA: 350-02/19-11/42, URBROJ: 531-06-1-2-19-4, od 5.12.2019. godine 

"Zadarski list"  02. 03. 2020.

Srećko Milić

"Službeni glasnik Općine Sali" br. /  "Službeni glasnik Općine Sali" br. 4/18  
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SAŽETAK ZA JAVNOST  

OBRAZLOŽENJE IZMJENE I DOPUNE PLANA 

Odlukom o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sali (''Službeni 
glasnik Općine Sali'' broj 04/18.), Vijeće Općine Sali utvrdilo je potrebu izrade izmjene 
i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sali radi unapređenja prostornih i 
razvojnih mogućnosti Općine, te svrhovitog korištenje prostora.  

Plan je izvorno objavljen u "Službenom glasniku Zadarske županije" br.11/02. 
Slijedile su tri izmjene i dopune Plana, objavljene u "Službenom glasniku Zadarske 
županije" br.23/08 i 10/12. i ''Službenom glasniku Općine Sali'' broj 05/16.  

Ove, četvrte Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sali obuhvaćaju 
prostor unutar administrativnih granica Općine osim područja parka prirode 
Telašćica (za kojeg je na snazi Prostorni plan područja posebnih obilježja) i uključuju 
tekstualni i grafički dio Plana 

 

Ove Izmjene i dopune PPUO Sali odnose se na: 

 

(a) usklađenje važećeg Plana sa Zakonom o prostornom uređenju (N.N. 153/13, 
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).  

Članak 201. Zakona nalaže obvezu određivanja neuređenih dijelova građevinskih 
područja i izgrađene dijelove tih područja planirane za urbanu preobrazbu, za koje je 
obvezna izrada urbanističkog plana uređenja. Analizom zatečenog stana utvrđeno je 
da unutar svih građevinskih područja naselja na prostoru općine Sali postoji zatečena 
prometna mreža temeljem koje nije nužno utvrditi obvezu izrade Urbanistčkog plana 
uređenja za pojedine prostorne cjeline. Obveza izrade istog ostaje za izgradnju i 
uređene svih planiranih građevinskih područja izvan naselja. 

 

(b) usklađenje važećeg Plana s Prostornim planom Zadarske županije ("Službeni 
glasnik Zadarske županije (br. 2/01. 6/04, 2/05, 17/06, 25/09, 15/14 i 14/15). 

Temeljem Prostornog plana Zadarske županije utvrđena je obveza određivanja 
namjene obalnog pojasa mora unutar granica građevinskih područja 

 

(c) dopunu uvjeta za smještaj glavnih, pomoćnih. gospodarskih i infrastrukturnih 
građevina na građevnoj čestici, 

(d) dopuna uvjeta za građenje i uređenje zemljišta izvan građevinskih područja 
naselja i izdvojena građevinska područja izvan naselja,  

(e) dopunu uvjeta za smještaj prometa u mirovanju, 

(f) dopuna uvjeta za planiranje infrastrukturnih sadržaja unutar i izvan građevinskih 
područja, 

U tekstualno dijelu plana (Odredbe za Provedbu) Izvršena je korekcija naprijed 
navedenih uvjeta u cilju jednostavnije i kvalitetnije provedbe istog na način da su 
pojedini članci dopunjeni i /ili izmijenjeni, brisani ili dodani novi, a sve kako bi se 
planirana gradnja i uređenje prilagodilo prostornim mogućnostima i standardima 
primjerenim ovom dijelu Zadarske županije 



2 

 

(g) mogućnost preraspodijele manjih dijelova građevinskih područja (ispravak 
granica građevinskih područja) 

Izvršeno je usklađenje granica građevinskih područja sa važećom prostorno planskom 
dokumentacijom niže razine, kao i sa novom katastarskom izmjerom, te je cjelokupni 
grafički dio plana geokodiran i smješten u novu službenu projekciju 

 

(h) preispitivanje planirane namjene izvan građevinskih područja (dio površina u karti 
1. korištenje i namjena površina nisu definirane), 

Detaljnom analizom prostora utvrđena je namjene za cjelokupno područje unutar 
granica obuhvata Plana koja se odnosi na građevinska područja kao i na 
poljoprivredne površine, te šume i ostalo šumsko i poljoprivredno zemljište. 

 

Ostale izmjene odnose se na usklađivanje Plana sa ostalim zakonskim propisima 
(dopunu uvjeta za zaštitu od požara i zaštitu voda te zaštitu prirode i dr.) 

 

Izrada Plana povjerena je poduzeću “BLOCK-PROJEKT” d.o.o., Zadar. 
 

 

 

 

________________________ 

 

Željko Predovan dipl.ing.arh. 

Odgovorni planer 
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Tijekom javne rasprave zaprimljeno je 170 primjedbi, i/ili prijedloga na Plan, temeljem kojih je 
Prijedlog Plana djelomično izmijenjen.  

Budući da pojedine prihvaćene primjedbe utječu na vlasničke odnose Prijedlog Plana upućen je u 
ponovnu javnu raspravu temeljem članka 104. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19).  

Plan je dovršen za ponovnu javnu raspravu tijekom rujna 2019. godine. Nova mišljenja, prijedlozi 
i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima 
prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.  
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