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1.UVOD

Temeljem članka 94. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 
39/19 i 98/19.) Općina Rogoznica kao nositelj izrade plana provela je javnu raspravu o Prijedlogu 
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Rogoznica (I). 

 Javna rasprava trajala je  od 31. srpnja do 10. kolovoza 2019. 

Javni uvid o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Rogoznica (I). trajao je 
od 31. srpnja do 10. kolovoza 2019.. Javno izlaganje održano je 31. srpnja 2019. godine  u 
prostorijama „Doma Matice Hrvatske“ u  Rogoznici, s početkom u 10:00 sati. O javnom izlaganju 
nositelj izrade vodio je zapisnik. 

Na Prijedlog ID PPUO u javnoj raspravi  pristiglo je  170 primjedbi i podnesaka. 

U skladu sa člankom 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19 i 98/19.) odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade obradio je sva pristigla 
mišljenja, prijedloge i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi dostavili u roku, te pripremio 
ovo Izvješće o javnoj raspravi. 

Ponovna javna rasprava započela je 13.ožujka i koja trajala je 10 dana. 
Ponovni javni uvid o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Rogoznica (I). 
počeo je 13. ožujka koji traje 10 dana.  

Zbog opasnosti širenja COVID-19 nositelj izrade je 16.ožujka 2020. prekinuo ponovnu javnu 
raspravu do daljnjega. 

Nastavak ponovne javne rasprave započeo je 1. lipnja  do 10. lipnja 2020. 

Na Prijedlog ID PPUO u javnoj raspravi  pristiglo je  134 primjedbi i podnesaka. 

U skladu sa člankom 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19 i 98/19.) odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade obradio je sva pristigla 
mišljenja, prijedloge i primjedbe koje su sudionici u ponovnoj javnoj raspravi dostavili u roku i u 
skladu sa člankom 104. Zakona , te pripremio Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi. 

II. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Rogoznica - I se ponavlja sukladno mišljenju Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i 
državne imovine (KLASA: 350-02/21-11/20,  URBROJ: 531-6-1-1-21-2 od  29. ožujka 2021. godine), 
a radi planiranja morskog područja i usklađivanju s mišljenjem Ministarstva.

II. Ponovna javna rasprava objavljena je u dnevnom tisku „SLOBODNA DALMACIJA“ dana 25. 
svibnja 2021. godine, te na mrežnim stranicama Ministarstva i Općine Rogoznica.

II. Ponovna javna rasprava započela je 04. lipnja do 05. srpnja i trajala je 30 dana.



II. Ponovni javni uvid o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Rogoznica
(I).  počeo je započeo je 04. lipnja do 05.srpnja i trajala je 30 dana.

Javno izlaganje održano je 5. srpnja 2021. u Rogoznici prostorijama „Doma Matice Hrvatske“ u  
Rogoznici, s početkom u 10:00 sati. O javnom izlaganju nositelj izrade vodio je zapisnik. 

Tijekom II. ponovne javne rasprave nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – I za II. ponovnu javnu raspravu mogli su 
se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su izmijenjeni u 
odnosu na prijedlog iz I. Ponovne javne rasprave iz ožujka i lipnja 2020. 
Druge primjedbe nisu se uzimali  u razmatranje. 
Primjedbe i prijedlozi iz ove točke mogli su se dati: 
a) u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja;
b) pismene prijedloge i primjedbe nositelju izrade putem pošte ili na protokol Općine
Rogoznica, na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica, Ulica Hrvatske mornarice 17, 22
203 Rogoznica, najkasnije zaključno sa 09. srpnja 2021.

Na Prijedlog ID PPUO u javnoj raspravi  pristiglo je  38 primjedbi i podnesaka. 
37 primjedbi i podnesaka nije razmatrano iz razloga utvrđenih u članku 103. stavku 3. Zakona o 
prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19.) 



2. PODATCI IZ OBJAVE II. PONOVNE JAVNE RASPRAVE



2.1 Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja općine Rogoznica (I) za II. ponovnu javnu raspravu 







2.2   Objava II. ponovne javne rasprave 



      REPUBLIKA HRVATSKA  
ŠIBENSKO KNINSKA ŽUPANIJA 
      OPĆINA ROGOZNICA 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

KLASA: 350-02/18-20/8 

URBROJ: 2182/12-03/21-64 

Rogoznica, 20. svibnja 2021. godine 

Na temelju članka 96. a u svezi članka 104.  i članka 98. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne 

novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka općinske načelnice Općine Rogoznica  KLASA: 

350-02/18-20/8, URBROJ: 2182/12-02/21-63 od 10. svibnja 2021. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine 

Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje 

II PONOVNU JAVNU RASPRAVU 

o Prijedloga Izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica - I 

(II. ponovna javna rasprava) 

1. II. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica - I

se ponavlja sukladno mišljenju Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (KLASA:

350-02/21-11/20,  URBROJ: 531-6-1-1-21-2 od  29. ožujka 2021. godine), a radi planiranja morskog

područja i usklađivanju s mišljenjem Ministarstva.

2. Objavljuje se II. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine

Rogoznica – I, koja će trajati od 04. lipnja 2021. do 05. srpnja 2021. Za vrijeme trajanja javne rasprave za

sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Općine Rogoznica – I za II. ponovnu javnu raspravu u prostorijama Doma Matice Hrvatske, Obala

hrvatske mornarice br. 2, Rogoznica, svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

3. Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – I za II.

ponovnu javnu raspravu sukladno epidemiološkim uvjetima održat će se dana 05. srpnja 2021.  godine u

prostorijama Doma Matice Hrvatske, Obala hrvatske mornarice br. 2.  Rogoznica, sa početkom u 10:00

sati.

4. Tijekom trajanja javne rasprave nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – I za II. ponovnu javnu raspravu mogu se podnositi samo u

vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su izmijenjeni u odnosu na prijedlog iz I. Ponovne

javne rasprave iz ožujka i lipnja 2020.

Druge primjedbe neće se uzimati u razmatranje.

Primjedbe i prijedlozi iz ove točke mogu se dati:

a) u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja;

b) pismene prijedloge i primjedbe nositelju izrade putem pošte ili na protokol Općine Rogoznica, na

adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica, Ulica Hrvatske mornarice 17, 22 203 Rogoznica,

najkasnije zaključno sa 09. srpnja 2021.

Prijedlozi i primjedbe koje nisu dostavljene u roku i nisu čitko napisane neće se uzeti u obzir u pripremi 

izvješća o javnoj raspravi.  

OPĆINA ROGOZNICA  

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
SIBENSKO KNINSKA iUPANIJA 
OPCINA ROGOZNICA 
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

KLASA: 350-02/18-20/8 
URBROJ: 2182/12-03/21-64 
Rogoznica, 20. svibnja 2021. godine 

Na temelju clanka 96. a u  svezi clanka 104. i clanka 98. stavka 4. Zakona 
o prostomom ured:enju (.Narodne novine', broj 153/13, 65/17, 114/18,
39/19 i 98/19) i Zakljucka opcinske nacelnice Opcine Rogoznica KLASA:
350-02/18-20/8, URBROJ: 2182/12-02/21-63 od 10. svibnja 2021. godine,
Jedinstveni upravni odjel Opcine Rogoznica kao Nositelj izrade objavljuje

1. II. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu lzmjena i dopuna Prostomog
plana uredenja Opcine Rogoznica - I se ponavlja sukladno ml§ljenju
Ministarstva prostornog uredenja, graditeljstva i drzavne imovine (KLASA:
350-02/21-11/20, URBROJ: 531-6-1-1-21-2 od .29. otujka 2021. godlne),
a radi planiranja morskog podrucja i uskladivanju s misljenjem Ministarstva.
2. Objavljuje se II. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu lzmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja Opcine Rogoznica -1, koja ce trajati od 04.
llpnja 2021. do 05. srpnja 2021. Za vrijeme trajanja javne rasprave za
sve zainteresirane osiguran je javni \IVid u prijedlog Prijedloga lzmjena i
dopuna Prostomog plana uredenja Opcine Rogoznica -1 za II. ponovnu
javnu raspravu u prostorijama Doma Matice Hrvatske, Obala hrvatske
momarice br. 2. Rogoznica, svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do
13:00 sati.
3. Javno izlaganje o Prijedlogu lzmjena i dopuna Prostomog plana
uredenja Opcine Rogoznica -1 za II. ponovnu javnu raspravu sukladno
epidemioloskim uvjetima odrzat ce se dana 05. srpnja 2021. godine u
prostorijama Doma Malice Hrvatske, Obala hrvatske momarice br. 2.
Rogoznica, sa pocetkom u 10:00 sati.
4. Tijekom trajanja javne rasprave nova misljenja, prijedlozi i primjedbe na
Prijedlog lzmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Rogoznica -
I za II. ponovnu javnu raspravu mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima
prijedloga prostomog plana koji su izmijenjeni u odnosu na prijedlog iz I.
Ponovne javne rasp rave iz ozujka i lipnja 2020.
Druge primjedbe ne¢e se uzimati u razmatranje.

Prlmjedbe i prijedlozi iz ove tocke mogu se dati: 
a} u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja;
b) pismene prijedloge i prlmjedbe nositelju izrade putem po§te iii na

protokol Opcine Rogoznica, na adresu: Jedinstveni upravni odjel Opcine 
Rogoznica, Ulica Hrvatske momarice 17, 22 203 Rogoznica, najkasnije 
zakljucno sa 09. srpnja 2021. 

Prijedlozl i primjedbe koje nisu dostavljene u roku i nisu citko napisane 
nece se uzeti u obzir u pripremi izvjesca o javnoj raspravi. 

OPCINA ROGOZNICA 
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 







2.6 Poziv na ponovnu javnu raspravu 





















2.7 Zapisnik o javnom izlaganju  

Sukladno članku 99. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 
98/19.)u postupku II. ponovne javne rasprave  provedeno je javno izlaganje Prijedloga izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja općine ROGOZNICA (I)  dana  05. srpnja 2021. godine  u prostorijama „Doma 
Matice Hrvatske“ u  Rogoznici, s početkom u 10:00 sati. O javnom izlaganju nositelj izrade vodio je 
zapisnik. 

Zapisnik u prilogu. 



 
II. PONOVLJENA JAVNA RASPRAVA 

 
o Prijedlogu  

 
I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica  

  
Z A P I S N I K 

 
 II. ponovljena javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Rogoznica, održana je  05. srpnja 2021. godine, s početkom u 10:00 sati u prostorijama 
Doma Matice Hrvatske, Obala hrvatske mornarice 2, Rogoznica. 

Na javnoj raspravi nazočili su predstavnici Općine Rogoznica: Općinski načelnik Marijo 
Mladinić i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Nina Kursar, kao naručitelji Prijedloga I. 
Izmjena i dopuna Prostornog plana, predstavnici Urbos-a d.o.o. Split, Gordana Radman, 
odgovorni voditelj izrade plana i Zoran Radman, koordinator izrade plana, kao izrađivači 
Prijedloga I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica, te zainteresirani 
građani. 

Na početku javnog izlaganja pročelnica Nina Kursar  je pozdravila sve nazočne građane i 
predstavnike izrađivača plana te ukratko obrazložila  razloge donošenja I. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana Općine Rogoznica. 

Potom je pročelnica pozvala gđu Gordanu Radman, da detaljnije obrazloži predmetne  Izmjene 
Prostornog plana te odgovori na eventualna pitanja nazočnih. 

Gordana Radman je pozdravila nazočne, te kazala kako je jedan od najvažnijih razloga ove II. 
ponovljene javne rasprave primjedba Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i 
državne imovine u kojoj stoji da  sukladno   članku  98.  stavak  4.  Zakona,  javni   uvid  u  
prijedlog  izmjena  i  dopuna prostornog  plana  uređenja grada  odnosno  općine  kojim  se 
planira morsko  područje  traje trideset dana, te kako je uvidom u dostavljeni qrafički dio 
Konačnog prijedloga PPUO-a, vidljivo da je predmetnim planom planirano  proširenje 
privezišta  odnosno  luke otvorene  za javni  promet te uređenih plaža  u naselju Podglavica,  
te kako javna rasprava odnosno ponovna javna rasprava nisu održane u roku sukladno 
navedenom  članku Zakona. Slijedom navedenog,  dodala je, javnu raspravu je bilo potrebno 
ponoviti. 

Potom je gđa Gordana Radman, nabrojala razloge donošenja predmetnih Izmjena: 

1. Preispitivanje granica građevinskog područja u odnosu na  izgrađenost prostora, osobitost 

krajobraza, zaštitu prirodne i  kulturno povijesne baštine. 

2. Usklađivanje  prostorno  planskih  rješenja  sa  prostornim  zahtjevima  iz  Strateškog 
razvojnog programa općine Rogoznica 2016. – 2020. 



3. Usklađivanje prometne i komunalne infrastrukture, te društvene suprastrukture sukladno 
zahtjevima javnopravnih tijela. 

4. Usklađivanje sa zahtjevima javnopravnih tijela, javnih ustanova i poduzeća u pogledu 
korištenja poljoprivrednog i šumskog zemljišta mora i obale, te u pogledu zaštite okoliša. 

5. U usklađivanje  Zakonom i drugim posebnim propisima koji su od značaja za prostorno 
uređenje, a izmijenjeni su odnosu na ranija usklađenja. 

6. Korekcija odredbi za provođenje, 

naglasivši kako se u prvom redu javna rasprava ponavlja zbog navedene primjedbe 
Ministarstva, te je stoga dana obavijest svim građanima na ulazu u prostorije javnog uvida, 
kako se primjedbe koje se odnose na promjenu građevinskog područja neće razmatrati. 
          Ponovivši proceduru izrade i donošenja prostornog plana od 2009. godine pa sve do 
danas, gđa Gordana Radman je dala riječ zainteresiranim građanima kako bi postavili pitanja 
u svezi predmetnih Izmjena. 
          Ivan Karabatić iz Ražnja je zamolio da se u dijelu Ražnja, odnosno u uvali Stivašnica dio 
plaže koji je uređen obilježi oznakom R3u a dio prirodne obale oznakom R3p, što je u 
prijedlogu izostavljeno, te kazao kako je pisanu primjedbu o istom dostavio na pisarnicu 
Općine Rogoznica. 

Svi ostala pitanja građana bila su vezana uglavnom za prenamjene zemljišta iz 
poljoprivrednog u građevinsko područje, te ostala komunalna problematika u prostoru na što 
je izrađivač plana ponovo upozorio građane, kako takvi i slični zahtjevi nisu predmet II. 
ponovljene javne rasprave, te da se te primjedbe u ovom postupku neće razmatrati.  

G. Zoran Radman je isto tako kazao nazočnim građanima kako njihovi zahtjevi, 
komunalni problemi, vodovodna i cestovna infrastruktura, neovlašteno korištenje pomorskog 
dobra, odnosno tekuća problematika i slično, trebaju biti predmet okruglog stola u uredu 
načelnika i Općinskog vijeća, a ne predmet javnog izlaganja povodom prijedloga PPU Općine 
Rogoznica, kod kojeg im u trenutnom koraku izrade PPU-a, izrađivač plana ne može pomoći.                
           
Pošto više nije bilo rasprave kao ni upita zainteresiranih građana,  općinski načelnik je zahvalio 
predstavnicima URBOS-a i nazočnim građanima, te zaključio javno izlaganje u 13:00 sati. 
 
 

Zapisnik vodila: 

Tanja Božan 

 



 

3. POPIS SUDIONIKA U PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU 
POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI 
 

Javnopravna tijela određena posebnim propisima koja su, u skladu s čl. 97. Zakona o prostornom 
uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19.), pozvana posebnom 
obavijesti o II. ponovnoj  javnoj raspravi su dana u prilogu. 
 

 
 



4. POPIS SUDIONIKA U PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU MIŠLJENJA,
PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG PROSTORNOG PLANA PRIHVAĆENI



5. MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE SUDIONIKA U II. PONOVNOJ JAVNOJ 
RASPRAVI KOJI NISU PRIHVAĆENI ILI SU DJELOMIČNO PRIHVAĆENI SA 
RAZLOZIMA NEPRIHVAĆANJA



REPUBLIKA HRVATSKA 

OPCINA ROGOZNICA 

URED ZA PROSTORNO UREOENJE 

Predmet: Primjedbe na prijedlog prostornog plana Opcine Rogoznica 

- javna rasprava i LIVid -

Uvidom LI dokumentaciju koja je izlozena za podrLicje Razanj Stivasnica, primjetili smo da u obuhvatu predlozenog 

plana nije LICrtana spojnica ceste na k.c.br. 24620 sa cestom k.c. br.24635 koja je od izLizetne vaznosti za zivot i 

funkcioniranje stanovnika i korisnika okolnih objekata koji tu zive i bave se turistickom djelatnosti. Naime cesta na kc. 

br.24620 je LI naravi slijepa Lilica u kojoj se vozila nemajLI gdije okrenuti kada dolaze do prirodne plaze i time stvaraju 

nered i buku i ometaju boravak gostima koji su uredno uplatili smjestaj. 

Ljudi iz Opcine su bili na terenu i geodeti su snimali situcijLI, te smo zabrinuti da toga nema u planskim dokumentima a 

radi se o cca 100 m prometne spojnice koja bi omogucila normalno cirkuliranje potrebitih vozila a posebno vozila za 

komunalni odvoz otpada i smeca. 

Trazimo da se nase primjedbe uvaze i stave u planske dokLimente kako bi se sto skorije moglo ici u realizaciju istog 

pogotovo jer se vecina bavi turistickom djelatnosti koja je izuzetno osjetljiva na komunalni nered u prostoru. 
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Prilog: 

lzvod iz katastarskog plana 

Rogoznica, 05.07.2021. g. 

Predlagatelji 







ODGOVORI NA PRIMJEDBE KOJE NISU PRIHVAĆENE ILI SU DJELOMIČNO PRIHVAĆENE 

PODNOSITELJ PRIMJEDBE ODGOVOR 

VLADIMIR BRAČIĆ, 
IVICA KARABATIĆ, 

Primjedba se djelomično  prihvaća i to za plažu,  ostalo 
nije predmet   II. ponovne javne rasprave 



7. MIŠLJENJA JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA
PODNESENA U POSTUPKU II. PONOVNE JAVNE RASPRAVE

Javnopravna tijela određena posebnim propisima koja su u postupku javne rasprave dala 
mišljenje iz stavka 1. članka 101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj broj 
153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19.) su: 

1. Hrvatske vode, VGO Split, Vukovarska 35, 21 000 Split,
2. Hrvatske šume, J. Bana Jelačića 1, 22000 Šibenik
3. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine,

graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sarajevska cesta br. 7 (objekt broj 7), pp 252, 10 000
Zagreb,

4. Hrvatske ceste d.o.o, Tehnička ispostava Šibenik, Velimira Škorpika 27, 22 000
Šibenik.

5. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša
Mihanovića 9,  10110 Zagreb,

Mišljenja javnopravnih tijela određenih posebnim propisima prikazana su u nastavku 
ovog Izvješća. 















POPIS JAVNO PRAVNIH TIJELA KOJI  NEMAJU  PRIMJEDBI NA PRIJEDLOG IZMJENA I 
DOPUNA PPUO ROGOZNICA U II. PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI: 

1. Hrvatske vode, VGO Split, Vukovarska 35, 21 000 Split,
2. Hrvatske šume, J. Bana Jelačića 1, 22000 Šibenik
3. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine,

graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sarajevska cesta br. 7 (objekt broj 7), pp 252, 10 000
Zagreb,

4. Hrvatske ceste d.o.o, Tehnička ispostava Šibenik, Velimira Škorpika 27, 22 000
Šibenik.

5. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša
Mihanovića 9,  10110 Zagreb,



POPIS JAVNO PRAVNIH TIJELA KOJI NISU DOSTAVILI MIŠLJENJA NA PRIJEDLOG IZMJENA 
I DOPUNA PPUO ROGOZNICA-I U II. PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI 

1. Upravna tijela Šibensko - kninske županije, Trg Pavla Šubića I br. 2, 22 000 Šibenik
- Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju,
- Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove,
- Upravni odjel za gospodarstvo,
- Upravni odjel za društvene djelatnosti,
- Upravni odjel za pomorstvo, promet, otočni i područni razvoj,

2. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije, V. Nazora
1, 22 000 Šibenik

3. Ured državne uprave u Šibensko - kninskoj županiji , Trg Pavla Šubića I br. 2, 22 000
Šibenik,

4. Državna uprava za zaštitu i s pašavanje, Područna ured za zaštito i s pašavanje Šibenik,
Odjel za zaštito i spašavanje, Velimira Škorpika 5, 22 000 Šibenik,

5. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Šibensko - kninska, Odjel upravnih i
inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, Velimira Škorpika 5, 22 000 Šibenik,

6. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2A, 10 000 Zagreb,
7. Ministarstvo zaštite okoliši i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
8. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Račkoga 6. 10 000 Zagreb
9. Ministarstvo znanosti, obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb
10. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje

plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb,
11. Lučka kapetanija Šibenik, Obala dr. F. Tuđmana br. 8, 22 000 Šibenik,
12. Hrvatske vode, VGO Split, Vukovarska 35, 21 000 Split,
13. HEP-ODS d.o.o. Zagreb, DP Elektra, Ante Šupuka 1, 22 000 Šibenik,
14. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 10 000 Zagreb,
15. JKP ,,Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik", Ul. kralja Zvonimira 50, 22 000 Šibenik,
16. županijska uprava za ceste - Šibenik, Velimira Škorpika 27, 22 000 Šibenik,
17. Lučka uprava u Šibensko-kninskoj županiji, Draga 14, 22 000 Šibenik,

Sukladno stavku 4. članka 101. Zakona o prostornom uređenju (,,Narodne novine“: broj 
153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19.) smatra se da su ova javnopravna tijela dala mišljenja 
i da nemaju primjedbi na prijedlog izmjene i dopuna prostornog plana uređenja u 
ponovoj javnoj raspravi. 




