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II.
NAČELNICA

OPĆINE ROGOZNICA

 

 

 

34.
 

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15, 12/18 i 
118/18), članka 29. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 
3/17), na temelju mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko kninske županije 
(Klasa: 351-03/20-01/38; Urbroj:2182/1-15/1-20-2; od 21.rujna 2020.)  i  članka  36. Statuta Općine Rogoznica 
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske Županije", broj 9/09, 5/13 i 13/13 – pročišćeni tekst te "Službeni vjesnik 
Općine Rogoznica", broj 2/18 i 2/20),  Općinska načelnica Općine Rogoznica dana 16.10.2020. godine, donosi 

 

ODLUKU 
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš  

Urbanističkog plana uređenja „Proizvodne zone Oglavci“  (broj: 4) 

 

I. 

(1) Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš   
Urbanističkog plana uređenja „Proizvodne zone Oglavci“  (broj: 4) (u daljnjem tekstu: Postupak ocjene).   

(2) Izrada Urbanističkog plana uređenja „Proizvodne zone Oglavci“  (broj: 4) (u daljnjem tekstu: Urbanistički plan) 
započela je donošenjem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Proizvodne zone Oglavci“  (broj: 4)   
(,,Službeni vjesnik Općine Rogoznica", br. 5/2020). 

(3) Postupak ocjene provodi Općina Rogoznica u suradnji s Upravnim odjelom za zaštitu okoliša i komunalne 
poslove Šibensko-kninske županije. 

 

II. 

(1) Osnovni razlozi za izradu i donošenje Urbanističko plana su slijedeći: 

•  Obveza donošenja Plana temelji se na člancima 130. i 132. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja 
Općine  Rogoznica („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 1/19). 

•  Planom će se odrediti prostorni razvoj zone proizvodne namjene s osnovom prostornog i funkcionalnog 
rješenja te uvjetima i oblikovanjem pojedinih prostornih cjelina u svrhu privođenja prostora planiranoj 
namjeni. 

 

III. 

(1) Ciljevi i programska polazišta Urbanističkog plana obuhvaćaju: 

•  Osnovni cilj izrade Plana je uređenje zone proizvodne namjene. Programska polazišta izrade Plana temelje 
se na potrebi svrhovitog korištenja i zaštite prostora. 

•  Glavne mjere  i polazišta Plana za ostvarenje zadanog cilja su: 

- zahvati u prostoru koji će omogućiti novu gradnju na izdvojenom građevinskom području proizvodne 

namjene, 

- određivanje osnova namjene površina i prikaz površina javne namjene, 
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- razmještaj djelatnosti u prostoru, 

- definiranje prostornih funkcionalnih cjelina, 

- osnova prometne, komunalne i druge infrastrukture, 

- mjere za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti, 

- uređenje zelenih  površina, 

- uvjeti uređenja i korištenja površina i građevina, 

- zahvati u prostoru u vezi sa zaštitom od prirodnih i drugih nesreća, 

- prilikom planiranja, projektirana i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija potrebno je osigurati propisane 

mjere zaštite okoliša (zaštita od buke, onečišćenja zraka, zagađivanja tla i sl.) te isključiti djelatnosti koje 

onečišćuju okoliš ili ne mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša, 

- arhitektonsko oblikovanje građevina  zasnivati će  na principima suvremenog industrijskog oblikovanja 

uz upotrebu postojanih materijala i boja,  

- odvodnja otpadnih voda mora biti riješena zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem. Do 

izgradnje javne kanalizacije omogućava se korištenje postojećih rješenja odvodnje. 

 

V.  

(1) Obuhvat Urbanističkog plana određen je Prostornim planom uređenja Općine  Rogoznica („Službeni vjesnik 
Općine Rogoznica“, broj 1/19) koji je prikazan u Prilogu – 1. 

(2)  Površina obuhvata je cca. 7,4 ha.  
 

VI. 

(1) (1) Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, provode se 
sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13,  78/15, 12/18 i 118/18), 
Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17) i odredbama 
posebnih propisa iz područja  iz kojih se  donose predmetne Izmjene i dopune,   to sljedećim redoslijedom 
provedbe: 

1.1. Općina, temeljem odredbi članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš, 
započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana. 

1.2. Općina je dužna pribaviti mišljenje tijela i osoba određenih posebnim propisima navedenih u točci 
VI. ove Odluke. U svrhu pribavljanja mišljenja Općina Rogoznica dostavlja zahtjev za davanje 
mišljenja u roku od 8 dana od donošenja ove Odluke. 

1.3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatnog utjecaja Urbanističkog plana na okoliš iz Priloga II. 
Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš tijela i osobe daju mišljenje o potrebi 
strateške procjene te ga u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva dostavljaju  Općini.  

1.4. Ukoliko Općina ocijeni potrebnim osigurat će dodatna pojašnjenja tijelima i osobama koja su 
dostavila mišljenje. 

1.5. Općina dostavlja Upravi za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode, sukladno Zakonu o 
zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13), zahtjev za provedbu postupka prethodne ocjene 
prihvatljivosti Urbanističkog plana za ekološku mrežu. 

1.6. Ako Ministarstvo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja Urbanističkog plana na ciljeve 
očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, daje mišljenje da su predmetne izmjene i dopune 
plana prihvatljive na ekološku mrežu. 

1.7. Ako Ministarstvo ne isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja Urbanističkog plana na ciljeve 
očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, daje obvezujuće mišljenje da je obavezna provedba 
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Glavne ocjene, što znači da se obavezno provodi postupak strateške procjene. 

1.8. Prije donošenja odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene, kojom Općina potvrđuje da za 
Urbanistički plan koji je u izradi „jest potrebno“ ili „nije potrebno“ provesti postupak strateške 
procijene, Općina je dužan o provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje županijskog upravnog 
tijela nadležnog za zaštitu okoliša (Upravnim odjelom za zaštitu okoliša i komunalne poslove 
Šibensko kninske županije), pri čemu je dužna dostaviti prijedlog odluke i cjelovitu dokumentaciju iz 
postupka ocjene. 

1.9. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Urbanistički plan ima vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, 
donosi se odluka o obvezi provedbe strateške procjene koja sadrži osobito razloge zbog kojih je 
utvrđena potreba strateške procjene sukladno kriterijima iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni 
utjecaja na plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 03/17).  

1.10. Ukoliko se u postupku ocjene utvrdi da Urbanistički plan nema vjerojatan utjecaj na okoliš, donosi se 
odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu. Odluka mora sadržavati osnovne podatke o 
planu i obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu.  

1.11. O Odluci iz točke 9. i 10.  Općina  informira javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne 
novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18 i 118/18 ) i Odredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti 
i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08).  

 

VII. 

(1) U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana  sudjelovat će: 

1. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko kninske županije, Trg Pavla Šubića I br. 2, 
22000 

2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb   
3. Ministarstvo poljoprivrede, Ul. Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 
4. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb 
5. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Šibeniku, Stube J. 

Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik 
6. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35, 21000 

Split 
7. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, PP 

252, Sarajevska bb, 10 002 Zagreb 
8. MUP – Policijska uprava Šibensko- kninska, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik 
9. MUP – Ravnateljstvo Civilne zaštite, Područni ured Split, Služba civilne zaštite Šibenik Velimira Škorpika 

5, 22000 Šibenik  
10. Županija Šibensko-kninska, Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i obnovu, Trg P. Šubića I br. 2, 22000 

Šibenik 
11. Županijski ured za gospodarstvo – Odsjek za promet, Trg. P. Šubića I br. 2, 22000 Šibenik  
12. Hrvatske ceste, Sektor za razvoj i strateško planiranje, Odjel za razvoj i planiranje, Vončinina 3. 10000 

Zagreb 
13. Županijska uprava za ceste – Šibenik, Don Krste Stošića I, 22000 Šibenik Hrvatske ceste d.o.o ispostava –

Šibenik 
14. Hrvatske šume, J. Bana Jelačića 1, 22000 Šibenik 
15. HEP – DISTRIBUCIJA d.o.o. Zagreb, DP Elektra, Ante Šupuka 1, 22000 Šibenik 
16. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split, Ljudevita posavskog 5., 21000 Split 
17. JKP „Vodovod i odvodnja», Ul. Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik 
18. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - HAKOM, Roberta Frangeša Mihanovića 9 10110 

Zagreb. 
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VIII. 

(1)  Općina Rogoznica dužna je informirati javnost, sukladno odredbama Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“ 
broj 80/13, 153/13 i 78/15) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u 
pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane 
javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

 

IX. 

(1) Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u “Službenom vjesniku Općine Rogoznica“. 

 

 

KLASA: 350-03/20-30/4 

URBROJ: 2182/12-01/20-4 

Rogoznica, 16. listopada 2020. 

 

OPĆINSKA NAČELNICA: 

Sandra Jakelić,v.r. 

 

 

 

Prilog 1.  

Izvod iz kartografskog prikaza PPUO Rogoznica, sastavni je dio ove Odluke. 

 

4. Građevinska područja naselja  u mjerilu 1:5.000 

 

19. listopada 2020. 



Stranica 6 - Broj 6 SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE ROGOZNICA

3.3. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - područja i dijelovi primjene planskih mjera 

zaštite u mjerilu  1:25.000 

 

 

  

IV.
ŠKOVACIN D.O.O. 

ROGOZNICA

19. listopada 2020. 

Temeljem članka 30. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu (“Narodne novine”, 68/18, 110/18, 
32/20), a sukladno  Odluci o organizaciji, načinu 
naplate i kontrole parkiranja na području Općine 
Rogoznica (“Službeni vjesnik Općine Rogoznica, broj 
3/19) i sukladno Odluci o povjeravanju obavljanja 
komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu Škovacin 
d.o.o. („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 
3/19), Uprava društva Škovacin d.o.o. za komunalne 
djelatnosti, OIB 46637054013, Rogoznica, Obala 
kneza Domagoja 54, uz prethodnu suglasnost 
Općinskog vijeća Općine Rogoznica, dana 12. listopada 
2020. godine, donosi

Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom 
parkiralištu s naplatom, vozač odnosno vlasnik vozila (u 

usluge parkiranja na uređenim 
javnim površinama

1.

OPĆE UVJETE isporuke komunalne

Članak 1.

daljnjem tekstu: Korisnik) sklapa s isporučiteljem 
komunalne usluge Škovacin d.o.o. (u daljnjem tekstu 
Isporučitelj komunalne usluge) ugovor o korištenju 
javnog parkirališta s naplatom uz korištenje višesatne 
parkirališne prihvaćajući propisane opće uvjete 
ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom i 
opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na 
uređenim javnim površinama.

Članak 2.

Izgled i sadržaj parkirališnih karata za parkiranje na 
javnim parkiralištima određuje Upravitelj parkirališta. 

Ugovorom iz prethodnog članka ove odluke isključuje 
se čuvanje vozila te odgovornost za nestanak, uništenje 
ili oštećenje vozila, osim ako zakonom nije drugačije 
propisano. 

Članak 3.
Za korištenje parkirališta pod naplatom korisnik 
parkirališta mora imati odgovarajuću parkirališnu 
kartu. Parkirališna karta može biti satna, višesatna, 
dnevna ili povlaštena parkirališna karta, odnosno 
tjedna, desetodnevna i sezonska karta, samo za 
određenu parkirališnu zonu. Povlaštene parkirališne 
karte vrijede samo za ZONU 2. 
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Parkirališna karta mora sadržavati: naziv organizatora 
parkiranja, serijski broj, oznaku parkirališne zone, 
vrijeme dopuštenog korištenja parkirališta s naplatom, 
odnosno razdoblje na koje je sklopljen ugovor o 
korištenju javne parkirališne površine i cijenu. 
Parkirališna karta može se izdati i u nemate-
rijaliziranom obliku. Nematerijalizirana karta izdaje se 
kao potvrda u elektroničkom obliku.

Cijenu parkirališnih karata za korištenje javnih 
parkirališta s naplatom određuje Isporučitelj komunalne 
usluge uz suglasnost  Općinskog vijeća Općine 
Rogoznica.

Parkirališna karta i povratna SMS poruka su dokazi o 
zaključenom Ugovoru o korištenju javne parkirališne 
površine u naplati u okviru dopuštenog vremena 
trajanja parkiranja vozila.

Isporučitelj komunalne usluge parkiranja na uređenim 
javnih površinama korisniku povlaštene parkirališne 
karte izdaje račun. Naplata povlaštene karte obavlja se 
izravnim plaćanjem gotovinom, neposredno na blagajni 
Isporučitelja komunalne usluge.

Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima 
obavlja ovlaštena osoba Isporučitelja komunalne usluge 
parkiranja na uređenim javnim površinama s naplatom.
Ovlaštene osobe koriste se odgovarajućom tehničkom 
opremom koja omogućuje fotografiranje, evidentiranje 
mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa i registarske 
oznake vozila, a sve u skladu s odredbama ovih Općih 
uvjeta.

Članak 4.

Članak 6.
Korisnici koji imaju prijavljeno prebivalište ili 
boravište na području Općine Rogoznica, posjeduju / 
koriste stambenu nekretninu na području Općine 
najkraće 30 dana neprekinuto, kao i zaposlenici na 
području Općine Rogoznica imaju pravo kupnje 
sezonske karte po povlaštenoj cijeni.
Gosti u turističkim objektima imaju pravo kupovine 
tjedne i desetodnevne karte.

Članak 7.
Za korištenje javnih parkirališta s naplatom, bez 
vremenskog ograničenja, koriste se i satna odnosno 
višesatna i dnevna parkirališna karta.
Satna, višesatna i dnevna karta vrijede za parkirališnu 
zonu i za vremensko razdoblje za koje su izdane. Vrste i 
cijene satne, višesatne i dnevne karte za korištenje 
javnih parkirališta s naplatom određuje isporučitelj 
komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim 
površinama, uz suglasnost Općinskog vijeća Općine 
Rogoznica.

Članak 5.

Naplata satne karte obavlja se isključivo automatski 
neposredno na parkiralištu.

Članak 8.

Ako korisnik ne primi SMS potvrdu o plaćenoj satnoj 
parkirališnoj karti unutar dvije (2) minute od slanja 
SMS poruke kojom se plaćanje želi izvršiti smatra se da 
plaćanje nije uspjelo te ga treba izvršiti koristeći jedan 
od ostalih ponuđenih načina. Ako korisnik ne primi 
tekstualnu potvrdu o plaćenoj parkirališnoj karti unutar 
dvije (2) minute od pokušaja plaćanja putem internetske 
aplikacije koju koristi za plaćanje (npr. PayDo) smatra 
se da plaćanje nije uspjelo te ga treba izvršiti koristeći 
jedan od ostalih ponuđenih načina.

Ako Korisnik javnog parkirališta nema valjanu 
parkirališnu kartu ili prekorači plaćeno vrijeme 
parkiranja smatrat će se da je preuzeo višesatnu 
parkirališnu kartu u punom trajanju. Pod višesatnom 
kartom u punom trajanju podrazumijeva se karta koju 
izdaje kontrolor, a koja važi od trenutka izdavanja 
naloga za plaćanje do tog istog vremena u sljedećem 
danu, osim ako Korisnik javnog parkirališta s naplatom 
po preuzimanju naloga za izdavanje višesatne karte u 
punom trajanju ne zamijeni za zamjensku višesatnu 
kartu čiji iznos obuhvaća stvarno korišteno vrijeme 
usluge parkiranja (umnožak cijene parkiranja u 
određenoj zoni i sati od izdavanja višesatne karte do 
plaćanja iste) uvećan za naknadu za izdavanje višesatne 
parkirališne karte.

Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristi 
javno parkiralište s naplatom uz korištenje satne i 
dnevne karte i vremenskog ograničenja trajanja 
parkiranja dužan je istaknuti valjanu satnu kartu s 
unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila ili 
zaprimiti SMS-potvrdu za plaćeno parkiranje u 
vremenskom roku od petnaest (15) minuta od dolaska 
korisnika na javno parkirališno mjesto s naplatom.

Naplata satne karte mobilnim telefonom podrazumijeva 
kupnju parkirališne karte elektroničkim putem.

Korisnik javnog parkirališta može, unutar petnaest (15) 
minuta od prvog zaustavljanja vozila na parkiralištu, 
kupiti dnevnu kartu na ovlaštenim prodajnim mjestima i 
na blagajni Uprave parkirališta. Kupnja dnevne karte na 
ovlaštenim prodajnim mjestima i na blagajni Uprave 
parkirališta podrazumijeva istodobno plaćanje i 
preuzimanje dnevne karte. Kupnja dnevne parkirališne 
karte može podrazumijevati izdavanje elektronske karte 
u nematerijaliziranom obliku i računa za istu.

Za plaćeno parkiranje koje je prihvaćeno i evidentirano 
u informacijskom sustavu Isporučitelja komunalne 
usluge parkiranja ne izdaje se tiskana parkirališna karta 
već korisnik zaprima tekstualnu potvrdu o plaćenoj 
parkirališnoj karti putem SMS-a ili internetske 
aplikacije koju koristi za plaćanje usluge (npr. PayDo).

Članak 9.

Automatska naplata satne karte podrazumijeva 
istodobnu kupnju i preuzimanje tiskane parkirališne 
karte neposredno na parkiralištu putem parkirališnog 
automata.
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1. istaknuti parkirališnu kartu u materijaliziranom 
obliku na vjetrobranskom staklu vozila na propisani 
način u roku od 15 minuta računajući od prvog 
zaustavljanja na parkiralištu,

- za vremensko razdoblje u kojem se koristi javno 
parkirališno mjesto s naplatom,
- za parkirališnu zonu u kojoj se koristi javno 
parkirališno mjesto s naplatom i

Članak 11.

Članak 10.
Valjana satna karta je ona parkirališna karta iz koje je 
vidljivo da je plaćena:

Korisnik parkirališta parkiranjem vozila na javnom 
parkiralištu s naplatom pristaje na uvjete Ugovora o 
korištenju javne parkirališne površine u naplati:

2. koristiti parkirališnu kartu koja odgovara zoni 
parkiranja,
3. ne prekoračiti dopušteno (plaćeno) vrijeme 
parkiranja,

- u okviru vremenskog ograničenja trajanja parkiranja.

4. u nematerijaliziranu parkirališnu kartu ne smije 
unijeti netočne podatke o vremenu korištenja 
parkiranja, netočnu registarsku oznaku ili na drugi način 
dovesti u zabludu Kontrolora parkiranja,

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmog dana od dana 
objave u „Službenom vjesniku Općine Rogoznica“, a 
objaviti će se i na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama 
Isporučitelja.

  Ivan Ercegović,v.r.

Ako Korisnik parkirališta ne poštuje uvjete Ugovora o 
korištenju javne parkirališne površine u naplati pod 
točkom 2., 4., 5., ovog članka, smatrat će se da, bez 
obzira ima li valjanu satnu ili povlaštenu kartu za 
vrijeme korištenje usluge, preuzima višesatnu 
parkirališnu kartu za zonu koju koristi, u punom iznosu. 
Na taj način izdanu višesatnu parkirališnu kartu nije 
moguće zamijeniti za zamjensku višesatnu parkirališnu 
kartu,  već se Korisnik tereti za puni iznos višesatne 
parkirališne karte.

Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta, stavljaju se 
izvan snage Opći uvjeti isporuke komunalne usluge 
parkiranja na uređenim javnim površinama , na koje je 
Općinsko vijeće donijelo Odluku o davanju prethodne 
suglasnosti („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 
3/19.)

                                                          
Direktor 

Članak 12.
Isporučitelj komunalne usluge dužan je za cjenik 
komunalne  usluge parkiranja na uređenim javnim 
površinama i za svaku njegovu izmjenu ili dopunu 
pribaviti prethodnu suglasnost Općinskog vijeća 
Općine Rogoznica.

Članak 13.

5. mora koristiti parkirališno mjesto sukladno 
obilježenim horizontalnim oznakama.
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