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Temeljem članka 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13, 65/17, 
114/18 i 39/19), članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07) i 
članka 36. Statuta Grada Zadra, („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 - pročišćeni 
tekst, 3/18 i 7/18- pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Zadra, dana 7. svibnja 2019. godine, 
d o n o s i

Z A K LJ U Č A K
           o utvrđivanju prijedloga

          Urbanističkog plana uređenja predio „Gornji Bilig“ u Zadru

1. Utvrđuje se za ponovnu javnu raspravu Prijedlog Urbanističkog plana uređenja predio 
„Gornji Bilig“ u Zadru, izrađen od društva Konus d.o.o. iz Zadra.

2. Ako se prijedlog prostornog plana na temelju prihvaćenih očitovanja, mišljenja, prijedloga i 
primjedbi u javnoj raspravi tako promijeni, da nova rješenja nisu u skladu s programskim polazištima 
iz odluke o izradi prostornog plana ili kada se promjeni granica građevinskog područja ili kada se 
promjenom utječe na vlasničke odnose, provodi se ponovna javna rasprava.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 350-01/09-01/197
URBROJ:2198/01-2-19-26
Zadar, 7. svibnja 2019.
                                                               GRADONAČELNIK

                 Branko Dukić, v.r.

Temeljem članka 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18 
i  39/19), članka 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji  (“Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 
55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra, KLASA:350-01/09-01/197, 
URBROJ: 2198/01-2-19-26 Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra, dostavlja 
posebnu obavijest o

PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI  O PRIJEDLOGU
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PREDIO „GORNJI BILIG“ U ZADRU

Ponovni javni uvid u Prijedlog  UPU-a predio „Gornji Bilig“  organizira se u vremenu od 30. svibnja 
do 30. lipnja 2019. godine u  prizemlju zgrade Gradske uprave, Narodni trg 1, Zadar, svakog radnog dana 
od 9,00-14,00 sati.

Ponovno javno izlaganje održati će se 11. lipnja 2019. godine (utorak) u 10,00 sati u Velikoj vijećnici 
Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar.

Za vrijeme Ponovnog javnog uvida grafički i tekstualni dio Prijedloga  UPU-a predio „Gornji Bilig“  
biti će objavljen i na Internet stranici Grada Zadra (www.grad-zadar.hr).
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Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja 
ponovljene javne rasprave do zaključno 30. lipnja 2019. godine na način utvrđen odredbama 
članka 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji i to:

- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno
 odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje
- upisivanjem prijedloga i primjedbi u Knjigu primjedbi 
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
- uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe neposredno u pisarnici Grada Zadra na
 adresi Narodni trg 1. Zadar ili  poštom na adresu Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje
 i graditeljstvo, Narodni trg 1. 23000 Zadar.

Novi prijedlozi i primjedbe tijekom ponovne javne rasprave mogu se podnositi samo 
u vezi s dijelovima prijedloga Plana koji su u odnosu na prvi prijedlog Plana izmijenjen.

Pisani prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani, bez imena i adrese 
podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izviješća o ponovnoj javnoj raspravi.
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