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IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI URBANISTIČKOG PLANA
UREĐENJA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ZONE MEDINE

Split, studeni 2016. godine

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI URBANISTIČKOG PLANA
UREĐENJA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ZONE MEDINE

1. Podaci iz objave javne rasprave
Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju ,a koji se odnosi na provedbu
javne rasprave u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja , javna
rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone
Medine objavljena je u listu „Slobodna Dalmacija“,na oglasnoj ploči i mrežnim
stranicama nositelja izrade prostornog plana Općine Rogoznica i u informacijskom
sustavu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.Javna rasprava trajala je od
07.11.2016. g. - 15.11.2016.g.Javno izlaganje je održano 11.11.2016. godine.
2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o
javnoj raspravi
Poseba obavijest o javnoj raspravi upućena je slijedećim sudioniocima :
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Šibensko kninske županije,
Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje šibensko-kninske županije,
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode,
Ministarstvo poljoprivrede,
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU,
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel
u Šibeniku,
7. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih
slivova,
8. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine,
graditeljstvo i zaštitu okoliša,
9. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode,
10. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje
Šibenik,
11. MUP Policijska uprava Šibensko-kninska,
12. Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za gospodarstvo,
13. Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet, otočni i
područni razvoj,
14. Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne
poslove,
15. Županijska uprava za ceste — Šibenik,
16. Hrvatske ceste d.o.o., Ispostava Šibenik,
17. Hrvatske šume, LAP Split, Šumarija Šibenik,
18. HEP — ODS d.o.o. Zagreb, DP Elektra Šibenik,
19. JKP Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik,
20. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije,
21. Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Šibenik,
22. Obrtnčka komora Šibensko-kninske županije,
23. Regionalna razvojna agencija Šibensko-kninske županije,
24. Javna ustanova Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko-kninske županije,
25. Turistička zajednica Općine Rogoznica
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3. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na
prijedlog prostornog plana prihvaćeni:
HEP Elektra Šibenik,Ulica Ante Šupuka 1,22000 Šibenik
4. Mišljenja, prijedloge i primjedbe sudionika u javnoj raspravi koji nisu
prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni s razlozima neprihvaćanja
1.Živković Marin,Rogoznica zastupan po punomoćnicima ZOU Srđan Vrdoljak i
Ivica Nuić,Domovinskog rata 21,21000 Split
Primjedba:Kao vlasnik nekretnina č.zem 827 (388 m2)i č.zem 828(5474m2) k.o.
Rogoznica koje se nalaze između planirane turističke zone T1 i lokalne prometnice
koja ide uz jezero „ Zmajevo oko“ traži da se iste uključe u obuhvat plana.
Odgovor :Ne prihvaća se. Predmetne nekretnine se nalaze izvan obuhvata plana koji
je određen Prostornim planom općine Rogoznica prihvaćenom od strane
predstavničkog tijela Općine Rogoznica
2.Gordana Južinić,Put Tanaje 6, 22000 Šibenik
Primjedba:
2.1.)Primjedba se odnosi na namjenu čest.zem. 825/1,825/2,838/2,835/2 i dio 835/1
te dio čest.zem. 837,840,917 K.O. Rogoznica za koje je podnositeljica primjedbe
izvršila „uvid u prijedlog Prostornog plana Općine Rogoznica“.Traži se da se iste
uvrste u građevinsko područje.
2.2.) Primjedba se odnosi na „ u naravi dva jedinstvena kompleksa (jedan sačinjen
od čest.zem. 838/1,838/3,838/2,835/2,835/1,836, a drugi od čest.zem.
924,927,937/3,937/4,937/5,937/6,937/7937/15,937/18 i 937/19 sve K.O. Rogoznica).
Traži se za da se sve navedene čestice prenamjene iz statusa negrađevnog
zemljišta i ugostiteljsko turističke namjene T1, T2 u stambenu namjenu.
Odgovor:
2.1.) Ne prihvaća se. Predmetne nekretnine se nalaze unutar namjena zemljišta koje
su ranije određene Prostornim planom uređenja Općine Rogoznica.
2.2.) Ne prihvaća se. Predmetne nekretnine se nalaze unutar namjena zemljišta koje
su ranije određene Prostornim planom uređenja Općine Rogoznica.

3.Gordana Južinić,Put Tanaje 6, 22000 Šibenik
Primjedba:
3.1.)Primjedba
se
odnosi
na
čest.zem.825/1,825/2,838/1,
838/3,838/2,
835/2,835/1,836,840,917,973,825/1,825/2, unutar obuhvata UPU-a (namjena
T2).Traži se izuzeće navedenih čestica zemljišta.iz obuhvata plana.
3.2.) Primjedba se odnosi na čest.zem. 927,937/3,937/4,937/15,937/18,937/19.
Traži se da se na istima ne planira prometnica.
Odgovor:
3.1.)Primjedba se ne prihvaća. Obrazloženje: Navedene čestice zemljišta nalaze se
unutar obuhvata UPU-a temeljem obveze o izradi predemetnog UPU-a koja je
propisana Prostornim planom uređenja Općine Rogoznica koji je donijelo Općinsko
vijeće Rogoznice.
3.2)Primjedba se djelomično prihvaća. Prometno rješenje je minimalizirano na način
da se odustaje od planiranja kružnog toka te se preostali dio zemljišta prenamjenjuje
u T2. Sukladno smjernicama za izradu predmetnog UPU-a koje su propisane
Prostornim planom uređenja Općine Rogoznica,a koji je donijelo Općinsko vijeće
Rogoznice potrebno je planirati „najmanje dva cestovno pješačka priključka na
postojeću prometnu mrežu“.Obzirom na predmetnu primjedbu planiran je i treći
cestovno pješački priključak u južnom dijelu obuhvata plana. U narednoj fazi
reaizacije plana koja uključuje i uređivanje imovinsko-pravnih odnosa definirati će se
konačne pozicije cestovno pješačkih priključaka na postojeću prometnu mrežu.
4.Vjera Kujundžić,Put jezera 2,22203 Rogoznica
Primjedba:
4.1.)Primjedba se odnosi na namjenu čest.zem. 825/1,825/2 i dio 835/1
te dio
čest.zem. 838/1 i 835/1 K.O. Rogoznica koje se ne nalaze u građevinskom
podučju.Traži se da se iste uvrste u građevinsko područje.
4.2.) Primjedba se odnosi na čest.zem. 838/3,838/2,835/2,836,840,917,973
927,937/3,937/4,937/15,937/18 i 937/19 kao i na 924,937/7,937/5 i 937/6 sve K.O.
Rogoznica).
Traži se za da se sve navedene čestice prenamjene iz statusa negrađevnog
zemljišta i ugostiteljsko turističke namjene T1, T2 u stambenu namjenu.
Odgovor:
4.1.) Ne prihvaća se. Predmetne nekretnine se nalaze unutar namjena zemljišta koje
su ranije određene Prostornim planom uređenja Općine Rogoznica.
4.2.) Ne prihvaća se. Predmetne nekretnine se nalaze unutar namjena zemljišta koje
su ranije određene Prostornim planom uređenja Općine Rogoznica.

5.Vjera Kujundžić,Put jezera 2,22203 Rogoznica
Primjedba:
5.1.)Primjedba
se
odnosi
na
čest.zem.825/1,825/2,838/1,
838/3,838/2,
835/2,835/1,836,840,917,973,825/1,825/2, unutar obuhvata UPU-a (namjena
T2).Traži se izuzeće navedenih čestica zemljišta.iz obuhvata plana.
5.2.) Primjedba se odnosi na čest.zem. 927,937/3,937/4,937/15,937/18,937/19.
Traži se da se na istima ne planira prometnica.
Odgovor:
5.1.)Primjedba se ne prihvaća. Obrazloženje: Navedene čestice zemljišta nalaze se
unutar obuhvata UPU-a temeljem obveze o izradi predmetnog UPU-a koja je
propisana Prostornim planom uređenja Općine Rogoznica ,a koji je donijelo Općinsko
vijeće Rogoznice.
5.2)Primjedba se djelomično prihvaća. Prometno rješenje je minimalizirano na način
da se odustaje od planiranja kružnog toka te se preostali dio zemljišta prenamjenjuje
u T2. Sukladno smjernicama za izradu predmetnog UPU-a koje su propisane
Prostornim planom uređenja Općine Rogoznica,a koji je donijelo Općinsko vijeće
Rogoznice potrebno je planirati „najmanje dva cestovno pješačka priključka na
postojeću prometnu mrežu“.Obzirom na predmetnu primjedbu planiran je i treći
cestovno pješački priključak u južnom dijelu obuhvata plana. U narednoj fazi
reaizacije plana koja uključuje i uređivanje imovinsko-pravnih odnosa definirati će se
konačne pozicije cestovno pješačkih priključaka na postojeću prometnu mrežu.
6.Mira Dupan,Put jezera 6,22203 Rogoznica
Primjedba:
6.1.)Primjedba se odnosi na namjenu čest.zem. 825/1,825/2 te dio čest.zem. 838/1 i
835/1 K.O. Rogoznica koje se ne nalaze u građevinskom podučju.Traži se da se iste
uvrste u građevinsko područje.
6.2.) Primjedba se odnosi na čest.zem. 838/3,838/2,835/2,836,840,917,973
927,937/3,937/4,937/15,937/18 i 937/19 kao i na 924,937/7, i djelove 937/5 , 937/6
sve K.O. Rogoznica).
Traži se za da se sve navedene čestice prenamjene iz statusa negrađevnog
zemljišta i ugostiteljsko turističke namjene T1, T2 u stambenu namjenu.
Odgovor:
6.1.) Ne prihvaća se. Predmetne nekretnine se nalaze unutar namjena zemljišta koje
su ranije određene Prostornim planom uređenja Općine Rogoznica.

6.2.) Ne prihvaća se. Predmetne nekretnine se nalaze unutar namjena zemljišta koje
su ranije određene Prostornim planom uređenja Općine Rogoznica.
7.Mira Dupan,Put jezera 6,22203 Rogoznica
Primjedba:
7.1.)Primjedba
se
odnosi
na
čest.zem.825/1,825/2,838/1,
838/3,838/2,
835/2,835/1,836,840,917,973,825/1,825/2, unutar obuhvata UPU-a (namjena
T2).Traži se izuzeće navedenih čestica zemljišta.iz obuhvata plana.
7.2.) Primjedba se odnosi na čest.zem. 927,937/3,937/4,937/15,937/18,937/19.
Traži se da se na istima ne planira prometnica.
Odgovor:
7.1.)Primjedba se ne prihvaća. Obrazloženje: Navedene čestice zemljišta nalaze se
unutar obuhvata UPU-a temeljem obveze o izradi predmetnog UPU-a koja je
propisana Prostornim planom uređenja Općine Rogoznica ,a koji je donijelo Općinsko
vijeće Rogoznice.
7.2)Primjedba se djelomično prihvaća. Prometno rješenje je minimalizirano na način
da se odustaje od planiranja kružnog toka te se preostali dio zemljišta prenamjenjuje
u T2. Sukladno smjernicama za izradu predmetnog UPU-a koje su propisane
Prostornim planom uređenja Općine Rogoznica,a koji je donijelo Općinsko vijeće
Rogoznice potrebno je planirati „najmanje dva cestovno pješačka priključka na
postojeću prometnu mrežu“.Obzirom na predmetnu primjedbu planiran je i treći
cestovno pješački priključak u južnom dijelu obuhvata plana. U narednoj fazi
reaizacije plana koja uključuje i uređivanje imovinsko-pravnih odnosa definirati će se
konačne pozicije cestovno pješačkih priključaka na postojeću prometnu mrežu.
8. Medine d.o.o. Frapa Resort Medine, Uvala Sol, 22203 Rogoznica
Primjedba:Traži se da se u tekstu Odredbi za provođenje plana ne navode brojevi
katastarskih čestica na kojima se planira izgraditi prateći objekt za smještaj radnika
unutar obuhvata plana.
Odgovor : Prihvaća se:
9.Ivica Pancirov,Bulićeva 10, 10000 Zagreb,
Primjedba:
9.1)Primjedba:Protivi se prenamjeni čest.zemljišta 985/2 i 985/3 k.o Rogoznica iz
gospodarske namjene T2 iz Prostornog plana uređenja Općine Rogoznice u
namjenu R3 prema prijedlogu UPU-a.
9.2)Primjedba:Protivi se planiranoj pješačkoj stazi koja ide preko navedenih
parcela.Traži da se na predmetnim čest.zemjišta planira namjena T2 .

Odgovor:
9.1) Odgovor Primjedba se djelomično prihvaća. Sukladno odredbama Prostornog
plana Šibensko kninske županije i Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica
pojas zemljišta propisane širine uz more obvezno se namjenjuje kupalištu (sportsko
rekreacijska zona-R3) športsko rekreacijskoj namjeni R1. Stoga je ,koliko se to bilo
moguće, preostali dio predmetnih čestica zadržan u namjeni T2- turističko naselje.
9.2) Odgovor Primjedba se djelomično prihvaća.
Sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica u sklopu
prostorne cjeline ugostiteljsko-turističke namjene obvezno je osigurati najmanje jedan
javni cestovno-pješački pristup do obale.Zbog duljine obalne linije zone planirana je
pješačka površina uz predmetnu parcelu, a poprečne dimenzije iste su korigirane na
minimalnu širinu.
10.Ivica Pancirov,Bulićeva 10, 10000 Zagreb,
Primjedba:Smatra da se u odnosu na javnu raspravu iz „radi o zanemarivim
(kozmetičkim) korekcijama“ plana i protivi se predloženim planskim rješenjima.
Odgovor: Primjedba se djelomično prihvaća. Pojas plaže R3 iz ranijeg prijedloga
plana je reduciran uz primjenu minimalnog kriterija za planiranje površina plaža
određenog odredbama Prostornog plana Šibensko kninske županije pri čemu je dio
uz plažu namjenjen športsko rekreacijskoj namjeni R1.Preostali dio predmetnog
zemljišta namjenjn je gospodarskoj namjeni T2-turističko naselje kako je zatraženo u
primjedbi.
11.Branka Vulić,Starčevićeva 26, 21000 Split
Primjedba: Navodi da se za čest.zem.989 i 979/1 vode postupci koji se odnose na
imovinsko pravne odnose,a za čest.zem. 979/9 k.o. Rogoznica se protivi planskom
rješenju prema kojem je na dijelu iste planirana prometnica.
Odgovor: Djelomično se prihvaća:Veći dio predmetnih parcela namjenjen je
gospodarskoj namjeni T1-hotel i T2-turističko naselje i na istim se ne planira interna
prometna mreža već su dio planirane prometnice u središtu zone predviđa uz
granice parcela i to u dijelu koji je nužan za funkcioniranje kolno pješačkog prometa
unutar obuhvata plana.
5. Popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu
razmatrani iz razloga propisanih Zakonom o prostornom uređenju.
Nema sudionika čije mišljenja, prijedloge i primjedbe sudionika u javnoj raspravi koji
nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni.

6. Akti i drugi dokazi objave javne rasprave
Akti i drugi dokazi objave javne rasprave, posebne pisane obavijesti o javnoj raspravi,
zapisnici o javnim izlaganjima, mišljenja javnopravnih tijela i dokazi sudjelovanja u
javnom izlaganju pozvanih sudionika u javnoj raspravi, sastavni su dio izvješća o
javnoj raspravi i daju se u prilogu ovog Izvješća.

7. PRILOZI IZVJEŠĆU O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI

