
 
      REPUBLIKA HRVATSKA  
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA  
        OPĆINA ROGOZNICA 
       OPĆINSKA NAČELNICA 
 

KLASA: 350-03/20-30/4 
URBROJ: 2182/12-03/21-31 
 
Temeljem članka 95. stavak 2. Zakona o prostorom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19 i 98/19) 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),  te sukladno Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja „Proizvodne zone Oglavci“ 
(broj:4) (,,Službeni vjesnik Općine Rogoznica", broj 5/20), općinska načelnica Općine Rogoznica 
donijela je dana 01. veljače 2021. godine 
 
 

ZAKLJUČAK 
o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja 

 „Proizvodne zone Oglavci“ (broj:4) 
za javnu raspravu 

 

1. Utvrđuje se prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Proizvodne zone Oglavci“ (broj:4) izrađen 
od „URBOS“ d.o.o. Split (br.elab. 806/20) za javnu raspravu, a koji se sastoji od tekstualnog i 
grafičkog dijela. 

 

2.     Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Proizvodne zone Oglavci“ (broj: 4) 
započinje 08.02.2021. godine i završava 10.03.2021. godine. 

 

3.   Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog 
Urbanističkog plana uređenja „Proizvodne zone Oglavci“ (broj:4) u prostorijama Doma Matice 
Hrvatske, Obala hrvatske mornarice br. 2., Rogoznica, svakog radnog dana u vremenu od 09:00 
do 13:00 sati. 

 

4.    Javno izlaganje o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Proizvodne zone Oglavci“ (broj:4) 
održat će se dana 08.02.2021. godine u prostorijama Doma Matice Hrvatske, Obala hrvatske 
mornarice br. 2, Rogoznica, sa početkom u 9:00 sati. 

 

5. Tijekom trajanja javnog uvida mogu se davati primjedbe i prijedlozi na prijedlog Urbanističkog 
plana uređenja „Proizvodne zone Oglavci“ (broj:4)   i to: 
a) u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja; 
b) pismene prijedloge i primjedbe nositelju izrade putem pošte ili na protokol Općine 

Rogoznica, ali najkasnije do zadnjeg dana javnog uvida na adresu: Jedinstveni upravni odjel 
Općine Rogoznica, Ulica Hrvatske mornarice 17, 22 203 Rogoznica, najkasnije zaključno sa 
danom završetka javnog uvida, odnosno javne rasprave. 

Prijedlozi i primjedbe koje nisu dostavljene u roku i nisu čitko napisane neće se uzeti u obzir u 
pripremi izvješća o javnoj raspravi.  

 
OPĆINSKA NAČELNICA 

 

Sandra Jakelić, v.r. 


