
 

Broj elaborata :637/14 
 
 
 
NAZIV PLANA: 

  IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG  
 PLANA UREĐENJA OPĆINE 

ROGOZNICA (IV) 
 
FAZA PLANA:  

 PRIJEDLOG PLANA ZA II. 

 PONOVNU JAVNU RASPRAVU  

   

 SAŽETAK ZA JAVNOST   

 
NARUČITELJ:  OPĆINA ROGOZNICA 

 
 

IZRAĐIVAČ:  URBOS doo Split 

  biro za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša 

 
 

Split, veljača  2016. godine 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

SAŽETAK ZA JAVNOST 
ZA II. PONOVNU JAVNU RASPRAVU 

 

 

   



SAŽETAK ZA JAVNOST 
ZA II PONOVNU JAVNU RASPRAVU 

 

 

Nakon utvrđivanja konačnog prijedloga  IDPPUO Rogoznica (IV) od strane Općinske načelnice                   
(Zaključak, klasa: 350-02/14-20/2; ur.broj: 2182/12-02/15-39, od 10.rujna 2015.) elaborat izmjena 
i dopuna  IDPPUO Rogoznica (IV) upućen je Javnoj ustanovi zavod za prostorno uređenje u 
Šibensko kninskoj županiji za ishođenje mišljenja sukladno članku 107. Zakona o prostornom 
uređenju (NN 153/13). 

Nakon ishođenja mišljenja,  elaborat  izmjena i dopuna  IDPPUO upućen  je  Ministarstvu  
graditeljstva i prostornog uređenja za ishođenje suglasnosti, a sukladno  članku 108. Zakona o 
prostornom uređenju (NN 153/13) dana 05.studenog 2015. 

Ministarstvo  graditeljstva i prostornog uređenja, Uprava za prostorno uređenje, pravne poslove i 
programe Europske unije svojim aktom  (Klasa: 350-02/15-11/55; Ur.broj: 531-05-15-4; od 16. 
prosinca 2015.)  odbilo je dati suglasnost, navodeći sljedeće primjedbe: 

1. Građevinska područja nisu određena u skladu s odredbama članka 47. stavaka 1. i 2. Zakona o 
prostornom uređenju  (kojima je propisano da se građevinsko područje u prostoru ograničenja 
određuje tako da se može proširiti za najviše 20% površine njegova izgrađenog dijela, ako je taj 
dio veći od 80% površine toga građevinskog područja te da se izdvojeni dijelovi građevinskog 
područja naselja koji se nalaze u pojasu 100 m od obalne crte ne mogu proširiti niti se mogu 
odrediti takvi novi dijelovi). U predmetnom se slučaju (naselje Zečevo Rogozničko) radi o 
povećanju kao i proširenju izdvojenog dijela građevinskog područja naselja unutar 100 m 
od obalne crte. 

2. Nadalje, kao razlog Izmjena i dopuna predmetnog PPUO-a, sukladno odredbi članka 3. stavak 
5. Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica („Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 06/14), navedeno je i usklađenje sa Zakonom, a uvidom 
u odredbe za provedbu i grafički dio plana utvrđeno je da je provođeno i usklađenje s odredbom 
članka 201. Zakona. Usklađenje s predmetnom odredbom nije provedeno u cijelosti, stoga 
je potrebno u kartografskim prikazima građevinskih područja naselja odrediti neuređene 
dijelove svih građevinskih područja (pa tako i izdvojenih građevinskih područja izvan 
naselja) i izgrađene dijelove tih područja planirane za urbanu preobrazbu. 
 
 
 
 
 
 



U odnosu na primjedbe Ministarstva na planska rješenje, Prijedlogom plana za drugu ponovnu 
javnu raspravu vrši se usklađenje sa rečenim primjedbama i to, na način: 
 
1.  Briše se proširenje građevinskog područja koji se nalazi unutar pojasa od 100 m od obale  

u izdvojenom djelu naselja Zečevo, a kao je prikazano na donjoj slici:  
 

Konačni prijedlog plana, rujan 2015. Prijedlog plana za II ponovnu javnu 
raspravu, veljača 2016. 

  
 
 
2. Ovim Izmjenama i dopunama vrši se usklađenje sa važećim Zakonom o prostornim 

uređenju na način da se u građevinskim područjima određuju neuređeni dijelovi 
građevinskih područja i izgrađeni dijelove građevinskih područja koji su planirani za 
urbanu preobrazbu i sanaciju.   

 
Neuređeni dijelovi građevinskog područja  su  neizgrađeni dijelovi građevinskog područja 
određeni ovim planom na kojemu nije izgrađena planirana osnovna infrastruktura (osnovna 
infrastruktura je prometna površina preko koje se osigurava pristup do građevne čestice, 
odnosno zgrade, javno parkiralište, građevine za odvodnju otpadnih voda i niskonaponska 
elektroenergetska mreža). Ovdje spadaju i područja za koje je ovim Planom propisana obveza 
donošenja UPU-a i područja za koje je donesen UPU-a ali su također neuređena. 
 
Izgrađeni dijelovi tih područja planirani za urbanu preobrazbu i sanaciju su  dijelovi kojima je 
potrebno poboljšati karakter izgrađenog dijela građevinskog područja, i to : osiguravanje 
pristupa do građevne čestice, parkiralište, građevine za odvodnju otpadnih voda, te poboljšanje 
urbane mreže javnih površina, stanja  ostale javne, komunalne i druge infrastrukture,  uređenje 
zelenih, parkovnih i rekreacijskih površina, posebno onih devastiranih nezakonitim građenjem. 
Izgrađeni dijelovi planirani za urbanu preobrazbu i sanaciju određeni su: 



-  za područja koja se nalaze u kontaktu sa neuređenim građevinskim područjem, međutim 
za koje nije nedvojbeno osiguran pristup preko izgrađenog područja, da bi sa istim činio 
cjelinu; 

-  za dijelove unutar izgrađenog područja koji su faktički neizgrađeni, a za neizgrađene 
građevne čestice  nije osiguran pristup na prometnu površinu. 

 
Neuređeni dijelovi građevinskih područja i izgrađeni dijelovi tih područja planirani za 
urbanu preobrazbu i sanaciju označeni su i  prikazani u grafičkom dijelu elaborata 
Prostornog  plana, kartografski prikaz broj  4.“Građevinska područja naselja i izdvojena 
građevinska područja” u mjerilu 1:5.000).  
 
Provedba zahvata u prostoru na neuređenim dijelovima građevinskih područja i izgrađene 
dijelove građevinskih područja koji su planirani za urbanu preobrazbu i sanaciju  provodi se 
temeljem Urbanističkog plana uređenja. Međutim, donošenje urbanističkog plana uređenja nije 
obvezno za područje za koje su ovim planom uređenja propisani uvjeti provedbe zahvata u 
prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja. 

 
 
3. Budući da će zbog usklađenja s odredbama Zakona doći do promjene granica 

građevinskih područja, za predmetni PPUO potrebno je provesti ponovnu javnu raspravu 
stoji u očitovanju Ministarstva. 

 

 

 


