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OPĆINSKO VIJEĆE
I.

 
OPĆINE ROGOZNICA 

 
 
 
 

201. 
Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13,  65/17, 114/18, 39/19 i 
98/19) i članka 34. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 2/21), Općinsko 
vijeće Općine Rogoznica, na 2. sjednici od 21. srpnja 2021. godine, donosi 
 
 

ODLUKU 
o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja  

PROIZVODNE ZONE Oglavci – broj: 4 
 
 

Članak 1.  
(1) Donosi se Urbanistički plan uređenja područja PROIZVODNE ZONE Oglavci – broj: 4 (u daljnjem 
tekstu: Urbanistički plan). Urbanistički plan obuhvaća izdvojeno građevinsko područje izvan naselja, proizvodne 
namjene (I2) kako je određeno Prostornim planom uređenja općine Rogoznica.  
 
(2) Urbanistički plan obuhvaća područje OGLAVCI ukupne površine 7,66 ha prema novoj geodetskoj 
podlozi u mjerilu 1:1000. Područje je smješteno uz državnu cestu D8. Granica obuhvata Urbanističkog plana 
ucrtana je u grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana u mjerilu 1:1.000. 
U obuhvatu plana je izdvojeno građevinsko područje izvan naselja proizvodne namjene „Proizvodna zona 
Oglavci“  (I2) približne površine 7,4 ha, odnosno 7,47 ha mjereno na novoj HTRS podlozi u mjerilu 1:1000,  te 
dio prometnice površine 0,19 ha što čini 7,66 ha. 
 

Članak 2.  
(1) Urbanistički plan je sastavni dio ove Odluke i sadržan je u elaboratu „Urbanistički plan uređenja 
područja Proizvodne zone Oglavci - broj 4 izrađenom od strane tvrtke URBOS d.o.o. Split, broj elaborata 
806/20, a sastoji se od slijedećeg: 
 
I ODREDBE ZA PROVOĐENJE 
1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA  
2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI  
2.1 Gospodarske građevine 
2.2 Prateći sadržaji proizvodne i poslovne namjene 
3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI  
4. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA  
5. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, 

TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE 
 MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA  
5.1 Uvjeti gradnje prometne mreže  
5.1.1 Parkirališta i garaže 
5.1.2 Trgovi i druge veće pješačke površine 
5.2 Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže  
5.3 Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže  
5.3.1 Elektroenergetski sustav 
 Obnovljivi izvori energije 
5.3.2 Vodnogospodarski sustav 
 Vodoopskrbna mreža 
 Odvodnja otpadnih voda 
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 Uređenje voda i zaštita vodnog režima 
6 UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA    
7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO - POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I 

AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI  
8. POSTUPANJE S OTPADOM  
9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ¸ 
10. MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD OPASNOSTI, NASTANKA I POSLJEDICA KATASTROFA 

I VELIKIH NESREĆA 
 Zaštita od požara 
 Zaštita od potresa 
 Sklanjanje  
 Zaštita od tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća izazvanih nesrećama s opasnim tvarima u 

stacionarnim objektima u gospodarstvu i u prometu 
11. MJERE PROVEDBE URBANISTIČKOG PLANA 
 
II  GRAFIČKI DIO 

1. Korištenje i namjena površina        1:1000 
2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža:  

2.1  Prometna i ulična mreža       1:1000 
2.2 Elektroenergetska i telekomunikacijska mreža                 1:1000 
2.3   Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda                 1:1000 

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina   1:1000 
4. Način i uvjeti gradnje       1:1000 
5. Mjere zaštite i spašavanja                   1:1000 
 

 
III OBRAZLOŽENJE URBANISTIČKOG PLANA  
1. POLAZIŠTA  
1.1 Položaj, značaj i posebnosti područja  
1.1.1 Osnovni podaci o stanju u prostoru  
1.1.2 Prostorno razvojne značajke  
1.1.3 Infrastrukturna opremljenost  
1.1.4 Zaštićene prirodne, kulturno – povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti 
1.1.5 Obveze iz planova šireg područja 
1.1.6 Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne 

pokazatelje 
2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA  
2.1 Demografski razvoj 
2.2 Odabir prostorne i gospodarske strukture 
2.3 Očuvanje prostornih posebnosti naselja, odnosno dijelova naselja                                                    
3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA  
3.1 Program gradnje i uređenja prostora  
3.2 Osnovna namjena prostora  
3.3 Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina 
3.4 Prometna i ulična mreža  
3.5 Komunalna infrastrukturna mreža   
3.6 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 
3.6.1 Uvjeti i način gradnje    
3.6.2    Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti kulturno – povijesnih i ambijentalnih  
 cjelina   
3.7.      Postupanje s otpadom 
3.8 Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš 
3.9 Mjere zaštite i spašavanja od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća 
3.10 Mjere provedbe Urbanističkog plana  
 
 

Članak 3.  
(1) Provedba Urbanističkog plana temelji se na ovim Odredbama kojima se definira namjena i korištenje 
prostora, način i uvjeti gradnje te zaštita vrijednih područja unutar obuhvata Urbanističkog plana. Svi uvjeti 
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kojima se regulira buduće uređivanje prostora u granicama obuhvata Urbanističkog plana sadržani su u 
tekstualnom i grafičkom dijelu Urbanističkog plana, koji predstavljaju cjelinu za tumačenje svih planskih 
postavki. 
 
 
 
1. UVJETI  ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA 

Članak 4.  
(1) Gospodarska namjena Oglavci -  izdvojeno građevinsko područje izvan naselja – površine obuhvata oko 
7,4 ha (odnosno 7,47 ha mjereno na novoj HTRS podlozi u mjerilu 1:1000)  planira se kao samostalna zona u 
kojoj se u sklopu gospodarskih sadržaja mogu graditi i prateći sadržaji koji upotpunjuju zonu i pridonose njenoj 
atraktivnosti i višefunkcionalnom korištenju (poslovni prostori, ugostiteljstvo, javni i društveni sadržaji, šport, 
zaštitne zelene površine, prometne i komunalne građevine i drugo). 
  
(2) Osnovna namjena površina područja OGLAVCI je gospodarska namjena i to pretežito proizvodna i 
poslovna (I2, K2), zatim poslovna (uslužna K1, trgovačka K2 i komunalno servisna K3).   Manje površine su 
određene za zaštitne zelene površine i površine infrastrukturnih sustava. Prometne površine obuhvaćaju kolne 
površine, kolno pješačke površine i pješačke površine.     
 
(3) Kolni pristup području riješen je priključkom na državnu cestu D8. Unutar gospodarske namjene glavne 
ulice čine osnovnu uličnu mrežu i osiguravaju direktan pristup planiranim prostornim cjelinama, odnosno 
građevnim česticama za gradnju planiranih građevina. Pristup pojedinim građevnim česticama je omogućen i s 
kolno pješačkih ulica. 
 
(4) Kako je prikazano u grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana, kartografski prikaz broj 1 
Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:1000, određene su slijedeće površine: 
 
1.  PROIZVODNA - POSLOVNA (I2, K2) 
 
2.        POSLOVNA - USLUŽNA (K1)  
 
3. POSLOVNA - TRGOVAČKA (K2) 
 
4. POSLOVNA – KOMUNALNO SERVISNA (K3) 
5. ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE (Z) 
 
6. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI (IS) 
 
7. PROMETNE POVRŠINE  
 

Kolne površine 
Kolno pješačke površine 
Pješačke površine 

 
Članak 5.  

(1) Gospodarska namjena (proizvodna I, poslovna K) zauzima najveću površinu unutar obuhvata 
Urbanističkog plana, oko 6,48 ha ili 85,0% obuhvata. Organizirano je 10 prostornih cjelina različitih 
namjena. Unutar gospodarske namjene omogućava se gradnja proizvodnih i poslovnih sadržaja. Proizvodni 
sadržaji obuhvaćaju pretežito zanatsku (I2) namjenu. Poslovni sadržaji obuhvaćaju pretežito uslužne (K1), 
pretežito trgovačke (K2) i komunalno-servisne (K3) sadržaje. 
 
(2) Zaštitne zelene površine (Z) zauzimaju pretežno manje rubne površine oko 0,27 ha.  
 
(3) Površine infrastrukturnih sustava (IS) odnose se na površine za smještaj uređaja za pročišćavanje i 
ispust otpadnih voda te smještaj trafostanica, a ukupno zauzimaju površinu od  0,022 ha. 
 
(4)  Javne prometne površine gospodarske zone čine državna cesta D8, priključak zone na državnu cestu 
te kolne i kolno pješačke površine unutar obuhvata Urbanističkog plana. Omogućava se sadnja drvoreda uz kolne 
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prometnice čime se naglašavaju kolni pristupi pojedinim dijelovima zone i vezuju središnji prostori u 
cjelovitu organizaciju prostora. 
 
 

Članak 6.  
Tablica 1. Iskaz planirane namjene površina 

 

namjena površina oznaka 
površina 

ha učešće (%) 

PROIZVODNO POSLOVNA 
NAMJENA  

ukupno 6,48 85,0 

PROIZVODNI/POSLOVNA I2 K2 4,78 62,1 
POSLOVNA - uslužna K1 0,48 6,2 
POSLOVNA - trgovačka K2 1,098 14,3 
POSLOVNA- komunalno servisna 

K3 
0,13 1,7 

ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE Z 0,27 3,5 

INFRASTRUKTURNI SUSTAVI IS 0,022 0,3 

PROMETNE POVRŠINE UKUPNO  0,913 12,0 

KOLNE POVRŠINE  0,86 11,2 

KOLNO-PJEŠAČKE POVRŠINE  0,04 0,5 

PJEŠAČKE POVRŠINE  0,013 0,2 

UKUPNO  7,7 100 

 
Članak 7.  

(1) Urbanističkim planom je određeno 10 prostornih cjelina za smještaj sadržaja pretežito poslovne  namjene. 
Od toga su je za proizvodnu namjenu pretežito zanatsku i poslovnu namjenu pretežito trgovačku (I2, K2) 
određeno 7 prostornih cjelina, a po jedna prostorna cjelina je određena za  poslovnu namjenu (pretežito uslužnu 
(K1), poslovnu namjenu pretežito trgovačku (K2) i poslovnu namjenu komunalno servisnu (K3). 
 
(2) Svaka prostorna cjelina označena je brojem u grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana, 
kartografski prikaz broj 4. Način i uvjeti gradnje u mjerilu 1:1.000. 
 
(3) Prostorne cjeline određene su planiranom mrežom ulica ili razgraničenjem namjene površina. Unutar 
prostornih cjelina organiziraju se građevne čestice za gradnju planiranih građevina i uređenje prostora. 
 
(4) Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s upojnim, bunarom (do priključka na javni sustav odvodnje 
sanitarnih voda) smješten je unutar prostorne cjeline 9.  Planirane trafostanice smještene su unutar prostornih 
cjelina 1, 5 i 8.  
 
(5) Tablica 2. Oznaka, namjena i površina prostornih cjelina 

 
Prostorne cjeline Površina 

(ha) 
broj  namjena  
1 poslovna - trgovačka (K2) 1,098 
2 proizvodna, poslovna (I2, K2) 0,32 
3 proizvodna, komunalno servisna (I2, K3) 0,89 
4 poslovna - uslužna (K1) 0,48 
5 proizvodna - komunalno servisna K3 0,13 
6 proizvodna, poslovna (I2, K2) 0,23 
7 proizvodna, poslovna (I2, K2) 0,86 
8 proizvodna, poslovna (I2, K2) 0,27 
9 proizvodna, poslovna (I2, K2) 1,31 
10 proizvodna, poslovna (I2, K2) 0,85 
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Članak 8.  
Unutar prostornih cjelina omogućava se formiranje jedne ili više građevnih čestica za sadržaje koje je moguće graditi 
unutar tih cjelina. 
 
 
2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI 
2.1.  Gospodarske građevine 

 
Članak 9.  

(1) Poslovne građevine za zanatske sadržaje (I2) i poslovne – trgovačke sadržaje (K2)  mogu se graditi u sklopu 
prostornih cjelina (2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 i 10) kako je određeno u grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana, kartografski 
prikaz 4. Načini i uvjeti gradnje u mjerilu 1:1000. To su prostorne cjeline smještene na istočnom i zapadnom dijelu 
proizvodne zone. 
 
(2) Središnji dio proizvodne zone Oglavci obuhvaćaju prostorne jedinice za poslovne namjene  i to poslovna namjena 
– pretežito uslužna (K1), poslovna namjena – pretežito trgovačka (K2) i poslovna namjena – pretežito komunalno servisna. 
 
(3) Unutar građevnih čestica prostornih cjelina iz stavka 1. ovog članka omogućava se gradnja pretežito gospodarski 
sadržaja, u prvome redu proizvodnim- zanatskim (I2)  sadržajima, zatim drugim poslovnim sadržajima: trgovačkim, 
skladištenim, uslužnim i sličnim sadržajima, te pratećim sadržajima. 
 
 

Članak 10.  
Prostorna cjelina 1 uz državnu cestu smještena je zapadno od križanja s državnom cestom a  namijenjena je gradnji 
trgovačkih sadržaja prema slijedećim uvjetima: 
- najmanja površina građevne čestice iznosi 5000 m2, a najveća površina građevne čestice je površina 

prostorne cjeline oznake 1; 
- najmanja širina građevne čestice prema prometnoj površini iznosi 20,0 m; 
- najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice kig = 0,4; 
- najveći koeficijent iskoristivosti građevne čestice kis = 0,8; 
- najveća dopuštena  visine građevine je podrum, prizemlje, kat i krov (Po+ P+1+K), odnosno najviše 10,0 m, 

mjereno od najniže kote prirodnog ili uređenog terena uz pročelje građevine do vijenca građevine; 
- najmanja udaljenost građevine od ruba susjedne građevne čestice ne može biti manja od polovice visine 

građevine H/2 (mjereno od najniže kote konačno uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine), ali ne 
manja od 5,0 metra; 

-  građevine se mogu graditi na udaljenosti od najmanje 5,0 m od prometne površine i najmanje 10,0 m od 
linije izvlaštenja državne ceste D8; 

- najmanje 20 % površine građevinske čestice treba biti uređeno kao parkovno ili prirodno zelenilo; 
- na otvorenom dijelu građevne čestice, izvan označenog gradivog dijela, omogućava se uređenje parkirališta 

ili zelene površine; 
- pristup na građevnu česticu orijentacijski je određen na kartografskom prikazu broj 4. Način u uvjeti 

gradnje u mjerilu 1:1000; 
- parkirališne potrebe trebaju biti zadovoljene na građevnoj čestici prema uvjetima propisanim ovim 

Odredbama za provođenje. 
 

Članak 11.  
Gradnja građevina i uređenje prostora unutar planiranih prostornih cjelina oznake 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 i  10 provodi se 
prema slijedećim osnovnim uvjetima: 
- najmanja površina građevne čestice iznosi 800 m2, a najveća površina građevne čestice je površina 

odgovarajuće prostorne cjeline; 
- najmanja širina građevne čestice prema prometnoj površini iznosi 20,0 m; 
- najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice kig = 0,4; 
- najveći koeficijent iskoristivosti građevne čestice kis = 0,8; 
- najveća dopuštena  visine građevine je podrum, prizemlje, kat i krov - Po+ P+1+K, odnosno 7,0 m, mjereno 

od najniže kote prirodnog ili uređenog terena uz pročelje građevine do vijenca građevine; 
- veće visine građevina u proizvodnoj zoni Oglavci su dozvoljene samo u slučaju kada to zahtjeva 

tehnologija rada (npr. silosi, spremnici, rezervoari i sl.) te uz pisanu suglasnost Općine Rogoznica (uz 
prethodno tehnološko obrazloženje investitora); 
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- najmanja udaljenost građevine od ruba susjedne parcele ne može biti manja od polovice visine građevine 
H/2 (mjereno od najniže kote konačno uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine), ali ne manja od 
5,0 metra; 

-  građevine se mogu graditi na udaljenosti od najmanje 5,0 m od prometne površine i najmanje 10,0 m od 
linije izvlaštenja državne ceste D8 za prostorne cjeline oznake 2, 9 i 1 koje su smještene uz državnu cestu; 

- najmanje 20 % površine građevinske čestice treba biti uređeno kao parkovno ili prirodno zelenilo; 
- na otvorenom dijelu građevne čestice, izvan označenog gradivog dijela, omogućava se uređenje parkirališta 

ili zelene površine; 
- građevna čestica za gradnju proizvodnih sadržaja mora imati pristup na javnu prometnu površinu najmanje 

širine kolnika 5,5 m. Izuzetno, prateći sadržaji, posebno sadržaji unutar prostorne cjeline 5 i prostorne 
cjeline 6 mogu imati pristup s kolno pješačke i pješačke ulice  koja može imati uži poprečni profil ali ne uži 
od 3,0 m; 

  - parkirališne potrebe trebaju biti zadovoljene na građevnoj čestici prema uvjetima propisanim ovim 
Odredbama za provođenje. 

 
Članak 12.  

(1) Arhitektonsko oblikovanje građevina zasniva se na principima suvremenog industrijskog oblikovanja uz 
upotrebu postojanih materijala i boja. Jedinstveni tretman građevina, u skladu s tehnološkim procesom, mora biti unutar 
pojedine građevne čestice, dok se generalno oblikovanje građevina, obzirom na raznovrsne sadržaje, ne može egzaktno 
propisivati. Moguća je gradnja klasičnih ili montažnih, odnosno polumontažnih građevina od predfabriciranog betona ili 
čeličnih konstrukcija. 
 
(2) Preporuča se izvedba ravnih krovova, ali moguća je izvedba i kosih ili drugih oblika krovova. Preporučuje se da 
izbor boje za krovni pokrov bude usklađen za zonu ili prostornu cjelinu. Na dijelu građevine iznad ravnog krova 
omogućava se gradnja zatvorenih dijelova zgrade isključivo za smještaj potrebnih instalacijskih sadržaja i opreme 
(zatvoreni dijelovi konstrukcije stubišta, strojarnice lifta, klimatizacije, ventilacije i sl.). Ovi dijelovi građevine smješteni 
iznad ravnog krova, ne smatraju nadzemnom etažom odnosno visina tih zatvorenih dijelova građevine ne ulazi u propisanu 
se ukupnu visinu građevine. Maksimalna visina tih zatvorenih dijelova građevine je 3,5 m te se onemogućuje korištenje 
tog prostora u smislu osnovne namjene građevine. 
 
(3) Ograde građevnih čestica mogu biti metalne, kamene, betonske, zelene ili u njihovoj kombinaciji. Ograde se 
mogu graditi do maksimalne visine 2,0 m. Preporuča se izvedba ograda na način da je donji dio ograde visine do 1,5 m od 
punog materijala (kamen, beton) a gornji dio kao vizualno propustan ili u obliku zelene živice. Iznimno, visina ograde 
može biti i viša kada je to nužno radi zaštite građevine, načina njenog korištenja ili u slučaju postavljanja agregata uz rub 
građevne čestice i sl., te se u tim slučajevima omogućava i izgradnja betonskog ogradnog zida po čitavoj visini. 
 
(4) Priključci na komunalnu i infrastrukturnu mrežu izvode se sa planiranih ulica u kojima se postavlja komunalna 
infrastruktura u skladu s ovim odredbama. Na kartografskom prikazu broj 4. Način i uvjeti gradnje u mjerilu 1:1000 
označena su mjesta mogućeg priključenja prostorne cjeline (i građevne čestice) na prometnu i komunalnu infrastrukturnu 
mrežu. Priključci za pojedine građevne čestice mogu biti izmješteni ili položeni na drugačijim mjestima od onih prikazanih 
na prethodno navedenom  kartografskom prikazu. 
 
(5) U cilju zaštite zraka i zaštite od buke treba predvidjeti ozelenjivanje dijela građevne čestice, i to na način da 
minimalno 20% površine građevne čestice treba biti obrađeno niskim i visokim zelenilom. Uz glavne ulice ove proizvodne 
zone omogućava se uređenje pojas zelenila. 
 
(6) Na ispustima dimnjaka potrebno je osigurati ugradnju odgovarajućih filtera radi zaštite zraka. Pogoni koji mogu 
zagađivati zrak prašinom ili drugim emisijama moraju imati riješen sustav otprašivanja ili sličan sustav radi zaštite zraka. 
 

Članak 13.  
(1) Prostorna cjelina oznake 4 sadrži postojeće ruralne građevine i postojeću parcelaciju zemljišta  koju je moguće 
zadržati. Omogućava se rekonstrukcija postojećih građevina na zatečenim česticama zemljišta radi očuvanja ambijentalnih 
vrijednosti cjeline. Na kartografskom prikazu broj 4. Način i uvjeti gradnje u mjerilu 1:1000 označene su dvije ruralne 
cjeline koje se mogu uređivati u svrhu osiguranja pratećih sadržaja proizvodne zone Oglavci i to ugostiteljski i zabavni 
sadržaji, različite usluge i servisi i drugo. 
 
(2) Na zasebnim građevnim česticama prostorne cjeline 4, a izvan označenih ruralnih cjelina,  moguće je graditi, 
pored poslovnih i prateće uslužne, sportske i zabavne sadržaje prema slijedećim uvjetima: 
- najmanja površina građevne čestice iznosi 800 m2; 
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- najmanja širina građevne čestice prema javno prometnoj površini iznosi 20,0 m; 
- najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice kig = 0,4; 
- najveći koeficijent iskoristivosti građevne čestice kis = 0,8; 
- najveća dopuštena  visine građevine je podrum, prizemlje, kat i krov - Po+ P+1+K, odnosno 7,0 m, mjereno 

od najniže kote prirodnog ili uređenog terena uz pročelje građevine do vijenca građevine; 
- najmanja udaljenost građevine od ruba susjedne parcele ne može biti manja od polovice visine građevine 

H/2 (mjereno od najniže kote konačno uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine), ali ne manja od 
5,0 metra; 

- najmanje 20% građevinske čestice treba biti uređeno kao parkovno zelenilo; 
- na otvorenom dijelu građevne čestice, izvan označenog gradivog dijela, omogućava se uređenje parkirališta 

ili zelene površine; 
- parkirališne potrebe trebaju biti zadovoljene na građevnoj čestici prema uvjetima propisanim ovim 

Odredbama za provođenje. 
 
(3) Omogućava se zadržavanje postojećih pješačkih putova  koji se mogu proširiti. Rekonstrukcija postojećih i 
gradnja novih poslovnih i pratećih građevina je moguća unutar gradivog dijela prostorne cjeline određenog na 
kartografskom prikazu broj 4. Način i uvjeti gradnje u mjerilu 1:1000.  
 

Članak 14.  
(1) Prilikom planiranja, projektirana i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija osigurat će se 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. Nije dopuštena prenamjena postojećih 
sadržaja u sadržaje koji bi svojim radom na bilo koji način ugrozili okoliš. 
 
(2) Odvodnja otpadnih voda mora biti riješena zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem. Do 
izgradnje javne kanalizacije omogućava se korištenje uređaja za pročišćavanje ove proizvodne zone ili vlastitog 
uređaja za pročišćavanje na građevnoj čestici. Nakon izgradnje sustava odvodnje sanitarnih voda obvezno je 
priključenje svih planiranih sadržaja na taj sustav. 
 
 
2.2. Prateći sadržaji proizvodne i poslovne namjene 
  

Članak 15.  
(1) Unutar građevnih čestica prostornih cjelina proizvodne pretežito zanatske i poslovne pretežito trgovačke 
(I2, K2) i pretežito poslovne namjene (K1, K2 i K3) omogućava se gradnja i uređenje pratećih sadržaja (restoran, 
kafe bar, otvorena sportska igrališta i sl.) za potrebe djelatnika i posjetitelja proizvodne zone. 
 
(2) Prateći sadržaji iz prethodnog stavka mogu se graditi na građevnoj čestici u dijelu građevine proizvodne 
ili poslovne namjene. Površina pratećih sadržaja može zauzeti najviše 30% građevinske (bruto) površine 
proizvodne ili poslovne građevine. 
 
  
 
3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 
 

Članak 16.  
Na  području obuhvata Urbanističkog plana nije planirana gradnja građevina društvenih djelatnosti. 
 
 
4. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA 
 

Članak 17.  
Na području obuhvata Urbanističkog plana nije predviđena gradnja stambenih građevina. 
 
 
5. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, 

TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I 
POVRŠINAMA 
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Članak 18.  

(1) Urbanističkim planom su određeni infrastrukturni objekti i uređaji koji su prikazani u grafičkom dijelu 
elaborata Urbanističkog plana, kartografski prikazi broj 2.1, 2.2, i 2.3. Sve prikazane infrastrukturne mreže (TK, 
elektroopskrba, vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda) su shematske i orijentacijske te prikazani položaj 
objekata i vodova ne označava i njihovu konačnu lokaciju (stranu prometnice i dr.). 
 
(2) Infrastrukturna mreža može se realizirati postupno po dijelovima (po dužini i po širini zone) u skladu s 
realizacijom planiranih gospodarskih sadržaja. 
 
(3) Urbanističkim planom je prikazana komunalna infrastrukturna mreža sa planiranim građevinama, 
instalacijama i uređajima kao načelnim lokacijama a konačno će se odrediti u postupku izdavanja odgovarajućeg 
akta za građenje, odnosno  prema uvjetima nadležnog javnopravnog tijela, važećim propisima i stvarnim 
mogućnostima na terenu. Moguće su izmjene trasa i građevina u skladu s konfiguracijom terena, detaljnijim 
hidrauličkim proračunom, detaljnijim geodetskim podlogama i konačno odabranim sustavima, a što se ne smatra 
izmjenom Urbanističkog plana. 
 
 
5.1 Uvjeti gradnje prometne mreže 
 

Članak 19.  
(1) U grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana, kartografski prikaz broj 2.1 Promet u mjerilu 
1:1000, prikazana je prometna i ulična mreža proizvodne zone Oglavci, granica unutar koje se moraju 
smjestiti građevne čestice javnih prometnih površina, te poprečni profili planiranih ulica. Granica unutar koje se 
moraju smjestiti građevne čestice javnih prometnih površina, ukoliko je potrebno, može biti i šira od naznačene 
u grafičkom dijelu Urbanističkog plana. 
 
(2) Ulična mreža proizvodne zone vezana je preko priključka na državni cestu D8.  Zaštitni pojas državne 
ceste iznosi najmanje 10 m od linije izvlaštenja državne ceste. Infrastrukturne vodovi su planirani izvan 
cestovnog zemljišta državne ceste a odvodnja oborinskih voda sa susjednih građevnih čestica  ne smiju se 
slijevati na državnu cestu.  
 
(3) Omogućava se gradnja planiranih ulica u dionicama u skladu s gradnjom planiranih sadržaja proizvodne 
zone. Na kartografskom prikazu broj 4. Način i uvjeti gradnje u mjerilu 1:1000 određena je I. dionica obvezne 
gradnje glavne ulice i to od križanja s državnom cestom do označenog kraja dionice glavne ulice. Za ishođenje 
akta za građenje I. dionice glavne ulice nije potrebno istovremeno ishođenje akta za gradnju ostalih planiranih 
ulica proizvodne zone Oglavci.   
 
(4) Ulična mreža obuhvaća glavnu ulicu, kolno pješačke ulice i pješačke ulice. Glavna ulica proizvodne 
zone čini osnovnu prometnu mrežu od priključka na državnu cestu do pojedinih prostornih cjelina. 
Karakteristični poprečni profil glavne ulice obuhvaća pojas od najmanje širine 7,5 - 8,5 m (1,0+2,75+2,75+(1,0)) 
s odgovarajućim proširenjima i okretištima. Obvezna je gradnja pješačkog pločnika s jedne ili dvije strane 
kolnika glavne ulice, širine najmanje 1,0 m. Kolno pješačka ulica ima najmanju širinu poprečnog presjeka 3,0 m. 
Pješačka ulica je zadržana u postojećoj širini a može se rekonstruirati i proširivati.  
 
(5) Pristup građevnoj čestici moguće je izvesti sa glavne ulice i kolno-pješačkih površina najmanje širine 
5,5 m, odnosno 3,0 m. 
 
(6) Na križanjima i dijelovima trase kolnih ulica označene su orijentacijske kote nivelete i orijentacijski 
uzdužni nagib nivelete. Točne kote i uzdužni nagib će se utvrditi u tehničkoj dokumentaciji  za ishođenje 
odgovarajućeg akta za građenje, ukoliko planirani zahvat obuhvaća ulicu ili njen dio. Najveće odstupanje od 
zadane orijentacijske kote nivelete iznosi 0,5 m. 
 
(7) Uz državnu cestu se omogućava se uređenje pojasa zelenila u skladu s kartografskim prikazima. U 
zaštitnom pojasu ceste moguće je uređenje otvorenog dijela građevne čestice (parkirališta, zelene površine) uz 
uvjet da ne ugrožava sigurnost prometa. 
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(8) Ako građevna čestica nema riješen kolni pristup u skladu sa Urbanističkim planom, u postupku 
odgovarajućeg akta za građenje, obvezno je prethodno ili paralelno ishođenje akta za građenje za dionicu ulice 
kojom se osigurava kolni pristup građevnoj čestici. 
 
(9) Instalacije se postavljaju u pravilu u planirane prometnice ili neposredno uz, u prostoru između 
prometnica i građevinskih čestica. 
 
(10) Prilikom gradnje ulica potrebno je voditi računa o položaju instalacija U pravilu se određuje vođenje TK 
instalacija i cjevovoda za opskrbu vodom jednom stranom ulice, a drugom stranom ulice vođenje kabela 
energetike i kanala za fekalnu odvodnju otpadnih voda. Oborinske vode se vode kolektorom koji je položen 
sredinom ulice. Obvezno je istovremeno izvođenje svih instalacija u dionici ceste koja se gradi ili rekonstruira 
kako se ne bi nepotrebno raskopavale ulice. 
 
(11) Planirani kolni pristupi građevinama se moraju projektirati na način da omoguće kretanje vatrogasnih 
vozila prema posebnim propisima. 
 
(12) Na području obuhvata Urbanističkog plana omogućava se gradnja benzinske postaje (punionica 
električnih automobila) u skladu s posebnim propisima. 
 
 
5.1.1 Parkirališta i garaže 
 

Članak 20.  
(1) Parkirališta su predviđena unutar prostornih cjelina, odnosno građevnih čestica. 
 
(2) Broj parkirališnih mjesta ovisi o namjeni građevina, odnosno za pojedine namjene treba osigurati slijedeći 
broj parkirališnih mjesta: 
 
Namjena Tip građevine Potreban broj parkirališnih ili garažnih 

mjesta (PM) u odnosu na ukupnu 
površinu građevina 

Industrija i zanatstvo Zanatski objekti i servisi 1PM/100 m2 
Poslovna i javna namjena Banke agencije, poslovnice, 

uredi i kancelarije 
1PM/70 m2, 
najmanje 2 PM 

Trgovina i skladišta Ostale trgovine 1PM/50 m2 prodajne površine, 
najmanje 2 PM 

Ugostiteljstvo  Restoran, kavana, caffe bar 1PM/30 m2 
Sport i rekreacija Sportski objekti 1 PM/200 m2, 

Površina igrališta i zatvorenih dijelova 
(sportske dvorane) 

Komunalni i prometni sadržaji Tržnice  1PM/200 m2 površine, 
 
(3) U površinu građevina za izračun parkirališnih mjesta ne uračunava se površina garaže. 

 
(4) Ukoliko isti investitor posjeduje više građevnih čestica tada se ukupan broj parkirališnih mjesta može 
kombinirati između različitih građevnih čestica odnosno prostornih cjelina. 
 
(5)  Moguća je gradnja garaža i uređenje parkirališnih površina, kao zasebnih građevina  na građevnim 
česticama.  Javno parkiralište se može organizirati i na građevnim česticama koje svojim oblikom i veličinom ne 
udovoljavaju parametrima za gradnju proizvodnih i poslovnih  građevina. 
 
(6)  Garaža iz stavka 5. ovog članka grade se prema slijedećim uvjetima: 
-    garaža može imati jednu podzemnu i jedno nadzemnu etažu; 
-   visina garaže može biti do 3,0 m; 
-    minimalna površina građevinske čestice za gradnju garaže može iznositi 600 m2, a maksimalna 2000 m2; 
-   maksimalni koeficijent izgrađenosti iznosi kig = 0,8; 
-   ulaz i izlaz iz garaže treba imati pristup na javno prometnu površinu minimalne širine kolnika od 5,5 m; 
-   udaljenost garaže od ruba susjedne građevne čestice je najmanje 4 m, a od regulacijske linije najmanje 5,0 m. 
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5.1.2 Trgovi i druge veće pješačke površine 
 

Članak 21.  
(1) Na području obuhvata Urbanističkog plana pješačke površine uglavnom su određene uz kolne ulice ili su to 
kraći pješački pravci. Pješački pločnici mogu imati širinu do 1,5 m a kraći pješački pravci 2,5 m ili kako je prikazano u 
grafičkim prikazima Urbanističkog plana. 
 
(2) Na području obuhvata Urbanističkog plana nisu predviđene površine javnih trgova. 
 
(3) Potrebno  je  omogućiti  kretanje  invalidnih  osoba  na  način  da  površine  budu  izvedene  bez 
arhitektonskih barijera i to javne površine i prostor pojedinih građevnih čestica. 
 
5.2 Uvjeti gradnje telekomunikacije mreže 
 

Članak 22.  
(1)  Planira se gradnja distributivne telekomunikacijske kanalizacije sa korisničkim vodovima povezano na 
vanjska komutacijska čvorišta. Glavni vodovi položeni su u planiranim prometnicama. Priključni vodovi mogu 
se postavljati i u drugim trasama kolnih i pješačkih ulica.TK mreža u pravilu se izvodi podzemno i to kroz 
postojeće prometnice, prema rasporedu komunalnih instalacija u trupu ceste. Ako se projektira ili izvodi izvan 
prometnica treba se izvoditi na način da ne ugrozi mogućnost gradnje na građevinskim česticama, odnosno 
izvođenje drugih instalacija. Isto se odnosi i na eventualnu zračnu mrežu-vodove.  
 
(2)  Projektiranje i izvođenje TK mreže rješava se sukladno posebnim propisima, a prema planskim 
rješenjima ovog Urbanističkog plana. Instalacijske PVC cijevi 110 mm planiraju se u javnim prometnim 
površinama i pločnicima. Do planiranih građevina planirano je postavljanje dviju instalacijskih cijevi PEHD 

50 mm, te podzemno povezivanje na postojeću DTK (pomoću kablova s bakrenim vodičima presjeka 0,4 
mm). Povezivanje je planirano u TK zdencima montažnog tipa i različitih veličina s odgovarajućim 
poklopcima. 
 
(3) TK mreža predviđena je do svake planirane građevne čestice. Konačno rješenje i kanalizacijskog i kabelskog 
dijela, kao i potencijalnog komutacijskog čvorišta u predmetnom području utvrdit će se u tijeku realizacije zone, kada 
budu poznati sadržaji pojedinih prostornih cjelina. 
 
(4) Za spajanje objekata na postojeću telekomunikacijsku mrežu treba izvršiti slijedeće: 

- potrebno je osigurati koridore za trasu distributivne telekomunikacijske kanalizacije DTK; 
- planirani   priključak   izvesti   u   najbližem   postojećem   kabelskom   zdencu   što   bliže 

komunikacijskom čvorištu; 
- koridore telekomunikacijske infrastrukture planirati unutar koridora kolnih i kolno-pješačkih prometnica; 
- potrebno je voditi računa o postojećim trasama; 
- pri planiranju odabrati trasu udaljenu u odnosu na elektroenergetske kabele (suprotnu stranu 

prometnice); 
- pri paralelnom vođenju DTK s ostalim infrastrukturnim instalacijama poštivati propisane minimalne 

udaljenosti. 
 
(5) Građevine telefonskih centrala (komutacijska čvorišta) i drugih telekomunikacijskih. uređaja mogu se 
rješavati kao samostalne građevine na vlastitim građevnim česticama ili unutar drugih građevina kao samostalne 
funkcionalne cjeline. 
 
(6) Za razvoj pokretne telekomunikacijske mreže omogućava se izgradnja osnovnih postaja, koje mogu biti 
na samostojećim antenskim stupovima ili na krovnim prihvatima. Uvjeti za postavljanje osnovnih postaja 
elektroničkih komunikacija za pružanje komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova, bez korištenja 
vodova su: 
- visina osnovnih postaja pokretnih komunikacija (antenskih prihvata i stupova) određuje se u odnosu na tip 

antenskog prihvata ili stupa, i to:  
- Tip A: antenski prihvat – ne prelazi visinu objekta na kojom se postavlja;  
- Tip B: krovni antenski prihvat – visine od 2 do 5 m od najviše točke objekta; 
- Tip C: krovni antenski prihvat – visine od 5do 20 m od najviše točke objekta; 
- Tip D: samostojeći antenski stup – visine do 25 metara od tla i 
- Tip E: samostojeći antenski stup – visine preko 25 metara od tla. 
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- na jednu  samostojeću građevinu pokretnih telekomunikacija  potrebno je da više operatera – koncesionara 
postavlja svoju opremu ukoliko to dopuštaju tehnički uvjeti pokrivanja i planiranja mreža; 

- antenske sustave postavljati na „sigurnosnu udaljenost“ radi zaštite od zračenja od drugih objekata; 
- za postavljenje antenskih stupova nije potrebno osigurati priključak na drugu komunalnu infrastrukturu.   
 
(6) Gradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture izvoditi sukladno potrebama razvoja 
telekomunikacijske mreže, ovim odredbama i važećom zakonskom regulativom. 
 
 
 
5.3 Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže 
 

Članak 23.  
Urbanističkim planom je prikazana komunalna infrastrukturna mreža sa planiranim građevinama, instalacijama i 
uređajima kao načelnim lokacijama a konačno će se odrediti u postupku izdavanja odgovarajućeg akta za 
građenje, odnosno  prema uvjetima nadležnog javnopravnog tijela, važećim propisima i stvarnim mogućnostima 
na terenu. Moguće su izmjene trasa i građevina u skladu s konfiguracijom terena, detaljnijim geodetskim 
podlogama i konačno odabranim sustavima, a što se ne smatra izmjenom Urbanističkog plana.   
 
5.3.1 Elektroenergetski sustav 

Članak 24.  
(1) Za buduću elektroenergetsku mreža proizvodne zone Oglavci glavna spojna točka je postojeća TS 
30/10(20) kV „Rogoznica“  koja se nalazi u blizini ove proizvodne zone. Na kartografskom prikazu broj 2.2 
Elektroopskrba i telekomunikacije u mjerili 1:1000 prikazani su elektroopskrbni kabeli 10(20) kV i orijentacijski 
položaj transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV.  
 
(2) U cilju elektroopskrbe budućih korisnika zone predviđena je gradnja 10(20) kV kabela iz TS 30/10(20) 
kV Rogoznica na koju se nova elektroopskrbna mreža srednjonaponskih vodova vezuje u dva smjera. Planirani 
srednjonaponski vodovi 10(20) kV su tipa i presjeka XHE 49-A 3x(1x185 mm2) 
 
(3) Elektroenergetski kabeli polažu se, gdje god je to moguće, u nogostup prometnice stranom suprotnom od 
strane kojom se polažu telekomunikacijski kabeli. Ako se moraju paralelno voditi obavezno je poštivanje 
minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za međusobno križanje s tim da kut križanja ne smije biti manji od 
45°. 
 
(4) Na temelju današnjih saznanja o potencijalnim korisnicima proizvodne zone planirane su tri nove 
transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV na području obuhvata Urbanističkog plana: 
  

Naziv TS 10(20)/0,4 kV Snaga (kVA) Tip 
TS Oglavci 1 do 1000 Kabelska tipska - KTS 
TS Oglavci 1 do 1000 Kabelska tipska - KTS 
TS Oglavci 1 do 1000 Kabelska tipska - KTS 

 
(5)  Za izgradnju transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV s mogućnošću  instalirane snage do 1000 kVA, 
mora se osigurati građevna čestica minimalne dimenzije 7,0 x 9,0 m. Po široj strani trafostanice osiguran je 
pristup autodizalici. Udaljenost trafostanice od ruba prometne površine iznosi najmanje 2,0 m a udaljenost 
trafostanice od drugih međa iznosi najmanje 2,0 m. Omogućava se i gradnja transformatorske stanice unutar 
planiranih građevina proizvodne zone Oglavci.  
 
(6) Ukoliko je za izgradnju transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV potrebna manja građevna čestica od 
ucrtane u grafički dio Urbanističkog plana na kartografskom prikazu 4. Način i uvjeti gradnje u mjerilu 1:1000, 
ostatak tako planirane građevne čestice se može pripojiti susjednoj namjeni, a ukoliko je potrebna veća površina 
građevne čestica od ucrtane, može se formirati na način da se pripoji dio površine građevne čestice susjedne 
namjene. 
 
(7) Broj i veličina transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV ucrtanih na kartografskom prikazu ne smatra se 
konačnim, jer se mora omogućiti izmjena lokacije i povećanje broja transformatorskih stanica radi nedostatka 



SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE ROGOZNICA22. srpnja 2021. Broj 5 - Stranica 13  

podataka o specifičnosti konzuma na pojedinim građevnim česticama, a koji su nužni za planiranje 
elektroenergetskih objekata. Stoga je smještaj elektroenergetskih objekata i vodova kao i njihovih karakteristika 
moguće mijenjati u skladu sa stvarnim potrebama što se ne smatra izmjenom Urbanističkog plana. 
 
(8) Urbanističkim planom je određena mreža elektroenergetskog kabela  - niski napon 0,4 kV planirana po 
glavnim ulicama te orijentacijski položaj stupova javne rasvjete. Instalacije javne rasvjete u pravilu se izvode 
planiranim nogostupom uz prometnice. 
 
Obnovljivi izvori energije 

Članak 25.  
 (1) Urbanističkim planom se predviđa racionalno korištenje energije korištenjem dopunskih izvora, 
prvenstveno energija sunca ali i podzemnih dizalica topline, prikupljanje i korištenje kišnice kao i korištenje 
ostalih obnovljivih izvora energije. 
 
(2) Dopušta se postavljanje opreme za iskorištavanje energije sunca na svim građevinama i građevnim 
česticama proizvodne zone. Energija dobivena iskorištavanjem sunca unutar ove zone koristiti će se za vlastite 
potrebe. 

 
(3) Korištenje obnovljivih izvora energije na površini obuhvaćenoj Urbanističkim planom ne smije 
uzrokovati gubitak ugroženih i rijetkih stanišnih tipova i zaštićenih ili ugroženih vrsta flore i faune. Pri tom treba 
spriječiti bilo kakav negativan utjecaj na postojeće prirodne vrijednosti. 

 
(4) Površina opreme za iskorištavanje energije sunca, kod njihovog postavljanja na otvoreni dio građevne 
čestice, ne  uračunava se u tlocrtnu izgrađenost građevne čestice. 
 
5.3.2 Vodnogospodarski sustav 
Vodoopskrba  
 

Članak 26.  
(1) Opskrba vodom proizvodne zone planira se spajanjem na postojeći cjevovod DN 100 mm  iz 
vodospreme Rogoznica (sa kote 65/61 m.n.m.). Planirana razvodna vodoopskrbna mreža slijedi planirane 
prometnice unutar proizvodne zone. Moguće je planirati i druge objekte vodoopskrbe radi detaljnije razrade i 
rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava, kao i manja odstupanja predloženih trasa i profila cjevovoda 
vodoopskrbnih sustava, te smještaja drugih građevina. Vodoopskrbna mreža prikazana na kartografskom prikazu 
broj 2.3 Vodoopskrba i odvodnja u mjerilu 1:1000 je orijentacijska pa su moguće izmjene u odnosu na stvarni 
položaj vodova i novu projektiranu mrežu, što se ne smatra izmjenom Urbanističkog plana.  
 
(2) Utvrđuje se obveza izvedbe svih novih vodova (opskrba građevina vodom te hidrantska mreža) od lijevano-
željeznih NL cijevi promjera 80 i 100 mm, koje su povezane s postojećim vodovima vodoopskrbnog sustava. Cijevi 
se postavljaju u zemljani rov minimalne dubine 80 cm na sloj pijeska debljine 10 cm, a zasipavaju se istim takvim 
slojem pijeska. Preostali dio rova zasipava se u slojevima uz potrebnu zbijenost do završne obrade terena. Rov se 
završno obrađuje sukladno obradi površine kojom rov prolazi. Na svim križanjima (skretanjima) potrebno je izvesti 
odgovarajuća betonska zasunska okna. Sva okna moraju imati tipske lijevano-željezne poklopce. 
 
(3)  Cijevi za vodoopskrbu, ukoliko se postavljaju u prometnici,  locirane su na udaljenosti 1,0 m od ivičnjaka, 
sa dubinom ukopavanja min. 1,20 m računajući od tjemena cijevi do nivelete prometnice, te kontrolnim šahtama u 
čvorovima. Vodoopskrbne cijevi se gdje god je to moguće postavljaju na suprotnu stranu prometnice u odnosu na 
kanalizaciju otpadnih voda i uvijek iznad kanalizacijskih cijevi i kanala. Vodovodne instalacije trebaju poštivati 
horizontalne i vertikalne udaljenosti od ostalih vodova, kako je to naznačeno u ovim odredbama. 
 
(4) Obveza izvedbe hidrantske mreže u skladu s posebnim propisima. Hidranti se izvode kao tipski 
nadzemni hidranti s minimalno dva priključka za vatrogasna crijeva. Polaganje vodova hidrantske mreže izvodi 
se kao i polaganje ostalih vodova. 
 
(5) Vodoopskrbna mreža unutar proizvodne zone može se realizirati postupno i po dijelovima u skladu s 
realizacijom planiranih proizvodnih i poslovnih sadržaja. 
 
Odvodnja otpadnih voda 
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(1) Planirana kanalizacija je separatnog (razdjelnog) tipa. Odvodnja sanitarne (fekalne) kanalizacije 
predviđa se priključkom na mjesnu sanitarnu (fekalnu) kanalizaciju - glavni kolektor, koji prolazi (južnom) 
trasom državne ceste D8 a nalazi se izvan obuhvata Urbanističkog plana. Planira se gravitacijski sustav odvodnje 
fekalnih voda sa spojem na projektirani (budući) gravitacijski kolektor koji je položen sa suprotne strane državne 
ceste D8. Do izgradnje projektiranog gravitacijskog kolektora (12.3.4.), iznimno kao privremeno rješenje, 
omogućava se gradnja vlastitog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ove proizvodne zone s ispuštanjem 
pročišćenih voda u teren. Urbanističkim planom je određen približni položaj toga uređaja za pročišćavanje.   
 
(2) Iznimni, radi postupne realizacije planiranih sadržaja omogućava se i gradnja vlastitog uređaja za 
pročišćavanje otpadnih (fekalnih) voda na građevnoj čestici. 
 
(3) Na sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda potrebno je priključiti sve građevine. Objekti tj. pogoni 
(radionice, restorani i sl.) koji zbog tehnoloških procesa proizvode otpadne vode koje ne zadovoljavaju granične 
vrijednosti i dopuštene koncentracije za ispuštanje u sustav javne odvodnje, propisuje se obveza predtretmana do 
standarda komunalnih otpadnih voda.  
 
(4) Kolektora (vodovi) fekalne kanalizacije trebaju imati cijevi odgovarajućih promjera. Cijevi se polažu u 
zemljane rovove potrebnih dimenzija na sloj pijeska debljine 10 cm, te zasipaju istim takvim slojem. Preostali 
dio rova zatrpava se u slojevima s potrebnom zbijenošću. Završni sloj se izvodi prema završnoj obradi površine 
kroz koju rov prolazi. Vodovi se izvode u padu od 1,5% prema glavnom sabirnom kolektoru. Na svim 
križanjima, skretanjima i spojevima treba biti osigurana izvedba odgovarajućih okana (betonsko, ACC ili 
PEHD). Svako okno mora imati odgovarajući tipski lijevano-željezni poklopac koji se izvodi u razini završne 
obrade terena. 
 
(5) U planiranim glavnim ulicama, uz vodove fekalne odvodnje, planirani su i vodovi oborinske odvodnje s 
upojnim bunarom na južnom dijelu obuhvata Urbanističkog plana. "Onečišćene" oborinske vode, sa prometnica, 
parkirališta i drugih manipulativnih površina, prije ispuštanja u recipijent potrebno je pročistiti na separatoru 
masti i ulja. Detaljna pozicija separatora i ispusta odredit će se nakon izrade odgovarajućih projekta odvodnje 
oborinskih voda. Omogućava se korištenje pročišćenih oborinskih voda za zalijevanje zelenih površina. 
 
(6) Fekalna i oborinska odvodnja prikazana na kartografskom prikazu broj 2.3 Vodoopskrba i odvodnja  u 
mjerilu 1:1000 je orijentacijska pa su moguće izmjene u odnosu na stvarni položaj vodova i novu projektiranu 
mrežu, što se ne smatra izmjenom Urbanističkog plana.  
 
Uređenje voda i zaštita vodnog režima 

Članak 28.  
(1) Na području obuhvata Urbanističkog plana nema  površinskih voda (potoka, bujica) pa se ne očekuju 
plavljenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljišta i drugih sličnih štetnih pojava.  
 
(2) Prilikom gradnje i uređenja prostora obuhvaćenog Urbanističkim planom potrebno je osigurati zakonom 
propisane mjere zaštite voda od onečišćenja koje može nastati kao posljedica tih aktivnosti u prostoru. To se 
posebno odnosi na obvezu gradnje sustava odvodnje otpadnih voda bilo priključenjem na javnu kanalizaciju ili 
na gradnju sabirne jame ili vlastitog uređaja za pročišćavanje. Nije dopušteno upuštanje otpadnih zagađenih voda 
u povremene bujične vodotoke i oborinske odvodne kanale.  
 
 
 

 
6. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA 
 

Članak 29.  
(1) Zaštitne zelene površine (Z)  proizvodne zone Oglavci prikazane su na grafičkom dijelu elaborata 
Urbanističkog plana. Zaštitne zelene površine obuhvaćaju manje rubne dijelove zone ukupne površine oko 0,27 
ha ili ,35% obuhvata Urbanističkog plana.  
 
(2) To su površine predviđene pretežno uz sjeverni rub obuhvata proizvodne zone, te manjim dijelom uz 
državnu cestu D8. Uređenje zaštitnih zelenih površina obuhvaća sadnju trave, visokog i niskog zelenila, uređenje 
staza, odmorišta i sl. Omogućava se uređenje drvoreda uz glavne ulice. 
 

Članak 27.
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7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO - POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I 
AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI 

 

Članak 30.  
(1) Na području obuhvata Urbanističkog plana nema, u smislu Zakona, zaštićenih dijelova prirode pa se ne 
utvrđuju posebni uvjeti korištenja za pojedine dijelove područja. 
 
(2) Uredbom o ekološkoj mreži utvrđena je ekološka mreža Republike Hrvatske koja se ujedno smatra i 
područjima Natura 2000. Obuhvat Urbanističkog plana je rubni dio šireg područja očuvanja značajna za ptice - 
POP, Mosor, Kozjak i Trogirska zagora HR1000027. Na tom području ne planiraju se visoki objekti 
(dalekovodi, vjetroelektrana i sl.). 
 

Članak 31.  
Na području obuhvata Urbanističkog plana nema registriranih nepokretnih kulturnih dobara. Ukoliko se kod 
iskopa uoče arheološki nalazi i nalazi ostataka arhitekture obvezna je prijava nadležnom Konzervatorskom odjelu 
uz obvezni prekid radova u roku od 15 dana od dana nalaza i obavijesti nadležnom tijelu.  
 
 
8. POSTUPANJE S OTPADOM 
 

Članak 32.  
(1) Na području Urbanističkog plana planira se organizirano sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog 
otpada na službeno odlagalište do otvaranja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac. 
 
(2) Na području proizvodne zone obvezno je osigurati provedbu Zakonom propisanih mjera za odvojeno 
prikupljanje otpada. Radi osiguranja mjera odvojenog prikupljanja otpada potrebno je predvidjeti uređenje 
ekoloških otoka kao estetski izdvojenih mjesta na kojima su postavljeni spremnici za odvojeno prikupljanje 
otpada, koji se mogu postavljati unutar obuhvata zahvata u prostoru za gradnju planiranih sadržaja ili na 
planiranim zaštitnim zelenim površinama, a prije odvoženja na odlagalište otpada. 
 
(3) Sav građevni otpad potrebno je odvojeno sakupiti i privremeno skladištiti te osigurati konačno 
zbrinjavanje ili oporabu odvojeno skupljenog građevnog otpada, a sve sukladno Pravilniku o građevnom otpadu i 
otpadu koji sadrži azbest (NN broj 69/16). 
 
(4) S viškom materijala iz iskopa postupiti sukladno odredbama Pravilnika o postupanju s viškom iskopa 
koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova (NN broj 79/14). 
 
 
 
9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ 
 

Članak 33.  
Na području obuhvata Urbanističkog plana ne mogu se obavljati zahvati u prostoru, na površini zemlje, ispod ili 
iznad površine zemlje, graditi građevine koje bi mogle svojim postojanjem ili uporabom ugrožavati život, rad i 
sigurnost ljudi i imovine, odnosno vrijednosti čovjekova okoliša ili narušavati osnovna obilježja krajobraza. 
 

Članak 34.  
(1) Na području Urbanističkog plana kakvoća zraka je visoke kategorije – čist ili neznatno onečišćen zrak. 
Preventivnim mjerama treba sačuvati postojeću kakvoću zraka. 
 
(2) U skladu s odredbama Zakona o zaštiti zraka primijeniti preventivne mjere kako bi se razine 
onečišćujućih tvari zadržale ispod propisanih i očuvala najbolja kvaliteta zraka spojiva s održivim razvojem.  
 
(3)      Pravne i fizičke osobe vlasnici i/ili korisnici izvora onečišćenja zraka dužni su: 
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- Potencijalne onečišćivače zraka unutar obuhvata Urbanističkog plana (sustavi ventilacije i klimatizacije i sl.) 
projektirati, koristiti, održavati i kontrolirati sukladno Zakonu o zaštiti zraka (NN broj 127/19) i provedbenim 
propisima. 

 
(4) Gradnju građevina koje mogu predstavljati izvor buke iznad dozvoljene razine, treba predviđati na 
južnim dijelovima gospodarske zone, kako bi bile što dalje od naselja koja su zapadno i istočno od 
gospodarske zone. 
 
 

Članak 35.  
Nepovoljni utjecaji na okoliš mogu se očekivati od elektroprivrednih objekata. U tom kontekstu mogu se navesti 
najvažnije mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš: 
- niti jedan od postojećih i planiranih elektroprivrednih objekata na području ove općine nije iz skupine tzv. 

aktivnih zagađivača prostora; 
- primjenom kabelskih (podzemnih) vodova 20(10) kV i vodova nn (1kV) višestruko se povećava sigurnost 

napajanja potrošača, uklanja se opasnost od dodira vodova pod naponom i uklanja se vizualni utjecaj 
nadzemnih vodova na okoliš; 

- primjenom kabelskih razvodnih ormarića (KRO) i kabelskih priključnih ormarića (KPO) izrađenih od 
poliestera bitno se produljuje njihov vijek trajanja, poboljšava vizualna prihvatljivost i povećava sigurnost od 
opasnih napona dodira; 

- trafostanice gradskog tipa izgraditi u obliku kućice adekvatno arhitektonski oblikovane i uklopljene u okoliš; 
gradske trafostanice koje su eventualno locirane u drugim objektima treba adekvatno zaštititi od širenja 
negativnih utjecaja na okoliš (buka, zagrijavanje, vibracije, požar i sl.); 

- sve pasivne metalne dijelove vodova i postrojenja bez obzira na vrstu lokacije treba propisno uzemljiti i 
izvršiti oblikovanje potencijala u neposrednoj blizini istih kako bi se eliminirale potencijalne opasnosti za 
ljude i životinje koji povremeno ili trajno borave u njihovoj blizini. 

 
 
 

Članak 36.  
(1) Pri projektiranju mjera zaštite od požara, kod donošenja dokumenata prostornog uređenja, voditi računa 
posebno o slijedećim aspektima zaštite: 
- mogućnosti evakuacije i spašavanja ljudi i imovine 
- sigurnosnim udaljenostima između građevina ili njihovom požarnom odjeljivanju 
- osiguranju pristupa i operativnih površina za vatrogasna vozila 
- osiguranju dostatnih izvora vode za gašenje, uzimajući u obzir građevine, postrojenja i prostore te njihova 

požarna opterećenja i zauzetost osobama. 
 
(2) Mjere zaštite od požara potrebno je projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima 
koji reguliraju ovu problematiku, a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski propisi koriste se priznate 
metode proračuna i modela. Posebnu pozornost obratiti na: 
-  Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN broj 35/94, 142/03); 
-  Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u slučaju požara 

(NN broj 29/13, 87/15.); 
-  Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN broj 8/06). 
 
(3) U slučaju da se u objektima stavlja u promet, koristi i skladišti zapaljive tekućine i plinovi potrebno je 
postupiti sukladno odredbama članka 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN broj 108/95, 
56/2010). 
 
(4)  U slučaju promjene propisa koji su navedeni u ovom članku primjenjuju se važeći propisi. 
 

Članak 37.  
(1) Koncepcija odvodnje otpadnih voda proizvodne zone Oglavci sastoji se u izgradnji kanalizacijskih 
kolektora i vlastitog uređaja za pročišćavanje do priključka na kanalizacijsku mrežu Rogoznice. Omogućava se 
dakle pročišćavanje sanitarnih (fekalnih) otpadnih voda i ispuštanje u tlo pročišćenih voda putem upojnog 
bunara. 
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(2) Ispuštanje pročišćenih otpadnih voda s predmetnog područja, moguće je samo uz minimalno drugi 
stupanj pročišćavanja sa obveznom dezinfekcijom prije upuštanja. Primjenljiv je razdjelni sustav odvodnje uz 
potpuno čišćenje sanitarnih otpadnih voda i odgovarajuće čišćenje oborinskih voda. 
 
(3) Odvodnju oborinskih otpadnih voda s parkirališta i manipulativnih površina unutar građevne čestice 
riješiti upuštanjem u teren upojnim bunarima, uz prethodno pročišćavanje u separatoru ulja i masti i taložnici. 
 
(4) Obzirom da postoji mogućnost da se realizacija proizvodne zone provodi postupno po dijelovima do 
izgradnje cjelovitog sustava odvodnje zone, moguće je za pojedinačne objekte  prihvat sanitarnih otpadnih 
voda u vodonepropusnim sabirnim jamama i organizacijom prijevoza prikupljenih sanitarnih otpadnih voda, a 
za veće objekte uz izgradnju vlastitih uređaja za biološko pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda prije 
upuštanja istih u teren putem upojnih bunara na samoj građevnoj čestici objekta, odnosno sve navedeno uz 
suglasnost javnopravnog tijela (Hrvatske vode). 
 
 
 
10. MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD OPASNOSTI, NASTANKA I POSLJEDICA KATASTROFA I 

VELIKIH NESREĆA 
 

Članak 38.  
(1) U cilju implementacije planiranih mjera zaštite i spašavanja u Urbanistički plan, kako bi se umanjile 
posljedice i učinci djelovanja prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća te povećao stupanj 
sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša, potrebno je primjenjivati odredbe sljedećih propisa i 
dokumenata: 
- Procjena rizika od velikih nesreća za općinu Rogoznica, 
- Zakon o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/15, 118/18 i 31/20), 
- Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju 

prostora (NN broj 29/83, 36/85 i 42/86), 
- Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu 

informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN broj 49/17), 
- Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN broj 69/16), 
- Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva („NN broj 69/16), 
- Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN broj 44/14, 31/17), 
- Zakon o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), 
- Zakon o zaštiti okoliša NN broj  80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18). 
 
(2) Zahtjevi zaštite i spašavanja odnose se na ugroze po stanovništvo i materijalna dobra, te su podijeljene 
prema mogućim opasnostima i prijetnjama koje mogu izazvati nastanak katastrofe i velike nesreće. 
  
(3) Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja ili istodobno boravi više od 250 ljudi, u kojima se zbog 
buke ili akustične izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost sustava javnog uzbunjivanja, dužni su uspostaviti 
i održavati odgovarajući interni sustav za uzbunjivanje i obavješćivanje te preko istog osigurati provedbu javnog 
uzbunjivanja i prijem priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za zaštitu koje je potrebno 
poduzeti. 
 
Zaštita od požara 

Članak 39.  
 (1) U svrhu sprječavanja nastajanja i širenja požara na susjedne građevine određeni su uvjeti gradnje u 
smislu udaljenosti građevina od bočnih međa sa susjednim građevnim česticama. Tako su udaljenosti građevina 
od bočnih međa sa susjednim građevnim česticama detaljno definirane odredbama Urbanističkog plana. 
 
(2) Međusobni razmak objekata ne može biti manji od visine sljemena krovišta većeg objekta ali ne manji 
od H1/2+H2/2+5m, gdje je H1 visina vijenca jednog objekta, a H2 visina vijenca susjednog objekta. Dijelovi 
konstrukcije koji se preklapaju sa granicom mogućeg prijenosa požara trebaju biti građeni kao vatrootporni.  
 
(3) Radi osiguranja potrebnih mjera radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na 
građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu kojim 
su određeni  uvjeti za vatrogasne pristupe. 
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(4) Prilikom gradnje vodoopskrbne mreže, ukoliko ona ne postoji, planirana vanjska hidrantska mreža za 
gašenje požara mora biti u skladu s posebnim propisom o hidrantskoj mreži za gašenje požara. 
 
(5) Prometnice treba projektirati i izvoditi u skladu s prema posebnom propisu kojim su određeni  uvjeti za 
vatrogasne pristupe.  
 
(6) Prilikom prometa, skladištenja ili držanja zapaljivih tekućina i/ili plinova glede sigurnosnih udaljenosti 
primijeniti posebne propise o zapaljivim tekućinama i plinovima, te o ukapljenom plinu. 
 
(7) Elektroenergetska postrojenja treba predvidjeti u skladu s posebnim propisom o temeljnim zahtjevima 
za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja. 
 
(8) Za plinske instalacije treba planirati trase čiji zaštitni pojasevi zadovoljavaju njemačke smjernice 
(DVGW 531). 
 
(9) Građevine se trebaju projektirati i graditi u skladu s važećim hrvatskim propisima koji se primjenjuju za 
određene građevine, a u nedostatku odgovarajućih hrvatskih propisa, sukladno odredbi posebnog Zakona, trebaju 
se primijeniti odgovarajuće inozemne propise i priznata pravila tehničke prakse razvijenih zemalja sukladno 
namjeni građevine. 
 
(10)  Na grafičkom prikazu broj 5. Mjere zaštite i spašavanja u mjerilu 1:1000 ucrtani su osnovni elemente 
zaštite  od požara. 
 
Zaštita od potresa 

Članak 40.  
(1) Područje općine Rogoznica  pripada zoni ugroženosti od potresa intenziteta potresa od VIII stupnja 
MSK ljestvice što se smatra jakim potresom koji može izazvati srednje teške posljedice (oštećenje i rušenje 
građevina uz moguće pucanje tla). Nove građevine potrebno je projektirati imajući u vidu zaštitu od potresa, 
sukladno relevantnim sektorskim propisima. 
 
(2) Osnovni ciljevi i mjere zaštite od potresa se u najvećoj mjeri poklapaju s modernim pristupom planiranja 
prostora te su one kao takve već ugrađene u Urbanistički plan. 
 
(3) Projektiranje i građenje građevina na području obuhvata Urbanističkog plana se mora provesti tako da 
građevine budu otporne na potres i sukladno  posebno propisu o tehničkim normativima za izgradnju objekata 
visokogradnje u seizmičkim područjima. 
 
(4) Međusobni razmak građevina prilagoditi zoni urušavanja zgrada sukladno Pravilniku o mjerama zaštite 
od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN, broj 29/83, 
36/85 i 42/86). 
 
(5) Zona urušavanja zgrade ne smije zahvaćati ceste. Zona urušavanja oko zgrade iznosi pola njene visine 
(H/2). Ako između dvije zgrade prolazi cesta, njihova međusobna udaljenost mora iznositi najmanje Dmin = 
H1/2 + H2/2 + 5 m gdje je: 
Dmin najmanja udaljenost zgrada mjereno na mjestu njihove najmanje udaljenosti; 
H1    visina prve zgrade mjereno do vijenca, ako zgrada nije okrenuta zabatom prema susjednoj; H2 visina druge 
zgrada mjereno do vijenca, ako zgrada nije okrenuta zabatom prema susjednoj. 
 
(6) Sukladno navedenom, u postupku planiranja, priprema i provođenja potrebnih mjera zaštite i spašavanja 
ljudi i materijalnih dobara od posljedica potresa, potrebno je voditi računa o osiguranju protupotresnih mjera 
prilikom projektiranja zgrada, mogućim stupnjevima oštećenja i kvantitativnim posljedicama koje se mogu 
očekivati za predvidivi najveći intenzitet potresa. 
 
(7) U svrhu efikasne zaštite od potresa potrebno je konstrukcije svih građevina planiranih za izgradnju 
uskladiti sa zakonskim i pod zakonskim propisima za predmetnu seizmičku zonu uz odgovarajuće geomehaničko 
ispitivanje terena kako bi se postigla maksimalna sigurnost konstrukcija. Projektiranje potresne otpornosti 
konstrukcija izrađivati u skladu s HRN EN 1998-1:2011/NA:2011, Eurokod 8, čija će primjena osigurati gradnju 
primjereno seizmički otpornih građevina. 
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(8)  Planirane građevine koje koristi veći broj različitih korisnika, te javno prometne površine i prometne 
površine u javnoj upotrebi, moraju biti građene na način da se spriječi stvaranje arhitektonsko – urbanističkih 
barijera 
 
(9)  Kolne ulice i ostale prometnice, posebnim mjerama treba zaštititi od rušenja zgrada i ostalog 
zaprečivanja radi što brže i jednostavnije evakuacije ljudi i dobara. 
 
(10) Potrebno je osigurati dovoljno široke i sigurne evakuacijske putove i potrebno je omogućiti nesmetan 
pristup svih vrsta pomoći u skladu s važećim propisima o zaštiti požara, elementarnih nepogoda i ratnih 
opasnosti. 
 
11)  Na kartografskom prikazu broj 5. Mjere zaštite i spašavanja u mjerilu 1:1000 ucrtani su osnovni 
elemente zaštite  od rušenja. 
 
Sklanjanje 

Članak 41.  
Sklanjanje ljudi planira se u prostorima koji omogućavaju prihvatljivu zaštitu sa ili bez prilagodbe (podrumske i 
druge prostorije u zgradama koje su prilagođene za sklanjanje te komunalnim i drugim građevinama ispod 
površine tla namijenjene javnoj uporabi). U propisanoj projektnoj dokumentaciji, potrebno je predvidjeti 
smjerove evakuacije te lokacije za zbrinjavanje ljudi. 
 
Zaštita od tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća izazvanih nesrećama s opasnim tvarima u 
stacionarnim objektima u gospodarstvu i u prometu 

Članak 42.  
(1)  Zaštita sklanjanjem ljudi i sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari određeno je 
Zakonom o zaštiti okoliša, Uredbom o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari te ostali 
posebnim propisima. 
 
(2)  Uredbom o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari se uređuje popis vrsta opasnih tvari 
koje su prisutne u postrojenjima, a koje mogu uzrokovati veliku nesreću, ili u postrojenjima mogu nastati 
prilikom velike nesreće; način utvrđivanja količina opasnih tvari i dopuštene količine, te kriteriji prema kojima 
se te tvari klasificiraju kao opasne. 
 
(3)   Vrste opasnih tvari i njihove granične količine navedene su u dodatku I. Zakona o potvrđivanju 
Konvencije o prekograničnim učincima industrijskih nesreća (NN, međunarodni ugovori, 7/99). 
 
(4)  Ako se grade građevine unutar obuhvata Urbanističkog plana, koje imaju opasne tvari u svom 
proizvodnom procesu ili osnovnoj djelatnosti, potrebno ih je locirati na način da u slučaju nesreće ne ugrožavaju 
stanovništvo (rubni dijelovi poslovne zone).  
 
(5)  Odlukom o određivanju cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari i o određivanju 
mjesta za parkiranje motornih vozila s opasnim tvarima (NN15/10) određeno je da prijevoz opasnih dozvoljen 
samo za potrebe gospodarskih subjekata koji iste imaju u svom proizvodnom procesu ili osnovnoj djelatnosti. 
 
 
11. MJERE PROVEDBE URBANISTIČKOG PLANA 
 

Članak 43.  
(1) Građenje građevina, infrastrukturnih sustava te uređenje površina unutar gospodarske zone moguće je 
izvoditi postupno po dijelovima (po dužini i po širini zone) sukladno realizaciji planiranih gospodarskih sadržaja. 
 
(2) Svaka pojedini dio mora funkcionirati zasebno, mora sadržavati potrebnu infrastrukturu određenu 
Urbanističkim planom i u skladu s posebnim propisima te udovoljavati svim aspektima zaštite okoliša. 
 
(3) Planirana infrastrukturna mreža (TK, elektroopskrba, vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda) su 
shematske i orijentacijske te prikazani položaj objekata i vodova ne označava i njihovu konačnu lokaciju (stranu 
prometnice i dr.). 
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(4) Eventualno drugačija rješenja telekomunikacijske, infrastrukturne i komunalne mreže (sukladno novijim 
planskim rješenjima i zahtjevima javnopravnih tijela) neće se smatrati izmjenom Urbanističkog plana. 
 
(5) Potrebno je omogućiti kretanje invalidnih osoba na način da površine budu izvedene bez arhitektonskih 
barijera i to javne površine i prostor pojedinih građevnih čestica. 
 
(6) Preporuča se opremu i uređenje otvorenih površina gospodarske zone rješavati cjelovito i jedinstveno. 
To se odnosi na javnu rasvjetu, oblikovanje informacijskih blokova, nadstrešnica, koševa i kontejnera za smeće i 
druge opreme. 
 

Članak 44.  
U fazi pripreme i projektiranja  predvidjeti primjenu obnovljivih izvora energije postavljanjem odgovarajućih 
instalacija na zgradama, parkiralištima i drugim prostorima za koja ne postoje arhitektonsko građevinska 
ograničenja. Zgrade u okviru zahvata preporuča se graditi kao niskoenergetske.  
 
 
 
ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 45.  
(1)  Elaborat  Urbanističkog plana sačinjen je u šest izvornika i sadrži uvezani tekstualni i grafički dio 
Urbanističkog plana. Ovjeren pečatom Općinskog vijeća Općine Rogoznica i potpisom predsjednika Općinskog 
vijeća Općine Rogoznica  sastavni je dio ove Odluke.  
 

Članak 46.   
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Općine Rogoznica". 
 
 
 
KLASA: 350-03/20-30/4                    
URBROJ: 2182/12-01/21-47             
Rogoznica, 21. srpnja 2021. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ROGOZNICA 

 
PREDSJEDNICA 
Sandra Jakelić,v.r. 

202.  
Na temelju čanka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17, 114/18, 39/19 i 

98/19) i članka 34. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 2/21), Općinsko 

vijeće Općine Rogoznica, na 2. sjednici od 21. srpnja 2021. godine, donosi 

 

ODLUKU 
o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  

ugostiteljsko-turističke zone Medine 
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I. PREDMET ODLUKE I POLAZNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

(1) Ovom Odlukom pokreće se postupak izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

ugostiteljsko-turističke zone Medine, u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune ili UPU. 

 

(2) Ovom odlukom određuje se pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna, razlozi donošenja 

Izmjena i dopuna, obuhvat Izmjena i dopuna, ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna, ciljevi i 

programska polazišta Izmjena i dopuna popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata 

propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu prostornih 

planova, način pribavljanja stručnih rješenja Izmjena i dopuna, popis javnopravnih tijela određenih posebnim 

propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju 

sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna, planirani rok za izradu Izmjena i dopuna, odnosno njegovih pojedinih 

faza, izvore financiranja izrade Izmjena i dopuna i druga pitanja od značaja za izradu Izmjena i dopuna. 

 
 

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA 
 

Članak 2. 
 

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna je: 

- članci 86. do 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 

98/19) u daljem tekstu: „Zakon“, 

- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu 

elaborata prostornih planova („Narodne novine" broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak, 163/04 i 9/11)  

- ostali važeći propisi iz područja prostornog uređenja i posebni propisi. 

III. RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA 
 

Članak 3. 
 

(1) Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Medine (u daljnjem tekstu Plan) donesen je 13. 

rujna 2019. („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 5/19). 

 

(2) Razlozi za ciljane Izmjene i dopune su slijedeći: 

- Usklađenje s PPU Općine Rogoznica ("Službeni vjesnik Općine Rogoznica", broj 3/18) 
 
 

IV. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA 
 

Članak 4. 
 

(1) Obuhvat Izmjena i dopuna odnosi se na tekstualni dio Plana - Odredbe za provođenje. 

 
 
 

V.  OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA 
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Članak 5. 

(1) U odnosu na planska rješenja iz 2018. godine koja su ugrađena u važeći Plan, u njegovom obuhvatu stanje 

je neizmijenjeno. Temeljem važećeg Plana nije počela izgradnja turističkog naselja, niti su izdani akti za gradnju 

istog.  

 

(2) Neposredno prije donošenja Plana stupio je na snagu Prostorni plan uređenja Općine Rogoznica („Službeni 

vjesnik Općine Rogoznica“, broj 3/18) u kojem su izmijenjene neke odredbe za provođenje koje se odnose na 

planiranje u obuhvatu predmetnog UPU-a, primjena kojih bi omogućila kvalitetnije rješavanje priobalnog dijela 

ugostiteljsko-turističke zone Medine. 

 
 

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA 
 

Članak 6. 
 

(1) Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna obuhvaćaju: 

- Izmjena Odredbi za provođenje ima za cilj usklađivanje odredbi za provođenje s odredbama plana šireg 

područja, radi kvalitetnijeg rješavanja cjelovite ugostiteljsko-turističke zone, a posebno uređenja obalnog dijela. 

 
 

VII. STRUČNE PODLOGE POTREBNE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA 
 

Članak 7. 
 

(1) U postupku izrade Nacrta prijedloga UPU-a koristit će se dostupni podaci iz postojećih strategija, studija i 

planova koji su izrađeni za prostor obuhvata ili šire područje, a odgovaraju razlozima i ciljevima izrade UPU-a. 

(2) Temeljem Mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije nije 

potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja ugostiteljsko-turističke zone „Medine“ na okoliš (KLASA: 351-03/20-01/50, URBROJ: 2182/1-15/1-21-2 

od 05. ožujka 2021.). Uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite okoliša i prirode iz važećeg plana višeg reda ne 

očekuju se značajni negativni utjecaji na sastavnice okoliša i bioraznolikost.  

(3) Strateška procjena utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa Općine Rogoznica za razdoblje 2017. - 

2021. godine obradila je projekt izgradnje turističkog kompleksa na području Turističke zone Medine i njegov 

utjecaj na okoliš te su propisane mjere zaštite okoliša koje je potrebno ugraditi u UPU. 

 

 

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 
 

Članak 8. 
 

(1) Za izradu Izmjena i dopuna Plana ne predviđa se pribavljanje posebnih stručnih rješenja kao podloge za 

izradu Nacrta prijedloga.  

 

(2) Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog 

uređenja propisane posebnim zakonom a sukladno podacima, planskim smjernicama i dokumentaciji tijela i 

osoba određenih posebnim propisima. 

 



SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE ROGOZNICA22. srpnja 2021. Broj 5 - Stranica 23  

IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREÐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU 
ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA 
PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA 
 

Članak 9. 
 

(1) U smislu članka 90. Zakona o prostornom uređenju, javnopravna tijela određena posebnim propisima 

koje daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisane dokumente) i drugi sudionici u izradi Izmjena i 

dopuna, sudjelovat će u izradi Izmjena i dopuna na način da će biti zatraženi njihovi uvjeti koje treba poštivati u 

izradi Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna. Ista tijela će biti pozvana na javnu raspravu u postupku donošenja 

Izmjena i dopuna plana. 

(2) Javnopravna tijela iz stavka 1. ovog članka su: 

1. Upravna tijela Šibensko – kninske županije, Trg Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik 

- Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, 

- Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, 

2. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije, V.  Nazora 1, 22000 Šibenik, 

3. Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Šibenik,  Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik, 

4. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Šibensko–kninska, Odjel upravnih i inspekcijskih 

poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik, 

5. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb 

6. Hrvatske vode, VGO Split, Vukovarska 35, 21 000 Split, 

7. HEP-ODS d.o.o. Zagreb, DP Elektra, Ante Šupuka 1, 22000 Šibenik, 

8. JKP „Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik“, Ul. kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik, 

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

(3) Javnopravna tijela iz stavka 2. ovog članka dužna su svoje zahtjeve (podaci, planske smjernice i 

propisane dokumente) iz stavka 1. ovog članka, dostaviti Nositelju izrade u roku od 15 dana od 

zaprimanja poziva i Odluke. 

 
 
 

X. PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA 
PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA TIJELA I OSOBA ODREÐENIH POSEBNIM 
PROPISOM 
 

Članak 10. 
 

(1) Za izradu Izmjena i dopuna, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, određuju se sljedeći okvirni 

rokovi: 

- za pribavljanje zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna 30 dana, 

- za izradu Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna za javnu raspravu i objavu javne rasprave 30 dana, 

- za provedbu javne rasprave 8 dana, 

- za izradu izvješća o javnoj raspravi i izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna 15 dana, 

- za izradu i utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana 10 dana. 
 

(2) Unutar planiranih okvirnih rokova moguća su odstupanja u slučaju nepredviđenih razrada, usuglašavanja i 
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poslova tijekom izrade Izmjena i dopuna. Unutar rokova iz ovog članka nije sadržano vrijeme potrebno za 

pribavljanje propisanih suglasnosti. 

 
 

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA 
 

Članak 11. 
 

(1) Izmjene i dopune financiraju se iz proračunskih sredstava Općine Rogoznica. 
 
 
 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 12. 
 

(1) Nositelj izrade dostavlja Odluku o izradi Izmjena i dopuna tijelima i osobama određenim posebnim 

propisima, s pozivom, da mu u roku od najviše 15 dana dostave eventualne zahtjeve za izradu Izmjena i 

dopuna. Ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju i u tom slučaju moraju se 

u izradi i donošenju Izmjena i dopuna poštivati uvjeti, koje za sadržaj Izmjena i dopuna određuju 

odgovarajući važeći propisi i dokumenti. 

 

(2) Nositelj izrade po donošenju Odluke, sukladno Zakonu, obavještava javnost o izradi Izmjena i dopuna, 
dostavlja Odluku o izradi Izmjena i dopuna Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj i javnopravnim tijelima iz 
članka 9. ove Odluke. 
 

Članak 13. 
 

(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine Rogoznica“. 
 
 
KLASA: 350-03/20-30/5                      
URBROJ: 2182/12-01/21-3               
Rogoznica, 21. srpnja 2021. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ROGOZNICA 

 
PREDSJEDNICA 
Sandra Jakelić,v.r. 
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203.
Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, broj 28/10) i članka 34. Statuta Općine 

Rogoznica („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, 

broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 2. 

sjednici od 21. srpnja 2021. godine, donosi

ODLUKU
o plaći i naknadi za rad općinskog 

načelnika te o drugim materijalnim 
pravima dužnosnika Općine 

Rogoznica

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se osnovica i koeficijent za 

izračun plaće općinskog načelnika Općine Rogoznica 

kada svoju dužnost obavlja profesionalno, naknada za 

rad općinskog načelnika kada svoju dužnost obavlja 

bez zasnivanja radnog odnosa te druga materijalna 

prava općinskog načelnika.

Koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika 

Općine Rogoznica iznosi 4,26.

Članak 5.

Naknada za rad općinskog načelnika koji obnaša 

dužnost bez zasnivanja radnog odnosa, iznosi najviše 

do 50 % umnoška koeficijenta za obračun plaće 

propisanog člankom 3. ove Odluke i osnovice za 

obračun plaće.

Pojedinačno rješenje o visini plaće odnosno naknade za 

rad općinskog načelnika Općine Rogoznica donosi 

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Općinski načelnik ovlašten je opredijeliti se na koji će 

način obnašati svoju dužnost.

Osnovica za obračun plaće općinskog načelnika 

jednaka je osnovici za izračun plaće državnih 

dužnosnika prema propisima kojima se uređuju obveze 

i prava državnih dužnosnika.

Članak 2.
Plaću općinskog načelnika čini umnožak koeficijenta 
i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku 
navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 
20%.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci za osobe u muškom 

rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i 

ženske osobe.

Članak 3.

Članak 6.

Članak 4.

Za vrijeme obnašanja dužnosti općinski načelnik ima 

pravo na korištenje službenog automobila, mobilnog 

uređaja i prijenosnog računala u vlasništvu Općine 

sukladno aktima Općine.

Članak 11.

Obračun i isplatu plaće, naknada, dnevnica i ostalih 

materijalnih troškova dužnosnika Općine Rogoznica, 

obavljaju stručne službe Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Rogoznica.

OPĆINE ROGOZNICA                                          

Članak 9.

KLASA: 120-01/21-10/1                                     

Članak 7.

Sredstva za provedbu ove Odluke osiguravaju se u 

cijelosti u Proračunu Općine Rogoznica.

Rogoznica, 21. srpnja 2021.

Za vrijeme obnašanja dužnosti općinski načelnik, osim 

prava na plaću, prava na staž osiguranja te prava iz 

zdravstvenog i mirovinskog osiguranja odnosno 

naknadu za rad ukoliko dužnost obavlja volonterski, 

ima pravo na naknadu stvarnih i materijalnih troškova 

nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti (troškova 

prijevoza, dnevnica i drugih troškova vezanih za 

službeno putovanje) u visini propisanoj aktima koji se 

primjenjuju za službenike Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Rogoznica.

Rogoznica.Protiv rješenja iz stavka 1.ovog članka 

žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni 

spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku Općine Rogoznica“, a 

primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec srpanj 2021. 

godine, koja će biti isplaćena u mjesecu kolovozu 2021. 

godine.

UR.BROJ: 2182/12-01/21-1                              

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka 

o plaći i drugim pravima načelnika i zamjenika 

načelnika iz radnog odnosa te naknadi ako dužnost 

obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa („Službeni 

vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 9/10 i 14/14).

Članak 10.

OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNICA

Sandra Jakelić,v.r.   
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204. 
Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 28/10) i članka 34. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 2/21),  

Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 2. sjednici od 21. srpnja 2021.godine, donosi 

 

ODLUKU 
o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Rogoznica. 

Članak 2. 

Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika iz članka 1. ove Odluke iznose:  

 
Članak 3. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i 

namještenika („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 12/10, 14/14 i 16/16). 

 

Redni broj    Potkategorija radnog mjesta      Naziv radnog mjesta        Klasifikacijski rang      Koeficijent 

RADNA MJESTA I. KATEGORIJE 
01.          Glavni rukovoditelj                   Pročelnik Jedinstvenog                        1.                          4,25 

                                                              upravnog odjela 
02.          Viši rukovoditelj                        Voditelj Odsjeka za financije,              3.                          4,21 

                                                              gospodarstvo i EU fondove 
03.          Viši rukovoditelj                        Voditelj Odsjeka za komunalne,         3.                          4,21 

                                                              pravne i opće poslove 
RADNA MJESTA II. KATEGORIJE 
 

04.          Savjetnik                                      Savjetnik za financije                           5.                          3,31 
 

05.          Savjetnik                                      Savjetnik za pravne poslove               5.                          3,31 
 

06.          Savjetnik                                      Savjetnik za gradnju i                           5.                          3,31 
                                                               prostorno planiranje 

07.          Viši stručni suradnik                  Viši stručni suradnik za proračun,      6.                          2,84       
                                                               računovodstvo i financije 

08.          Viši stručni suradnik                  Viši stručni suradnik za pravne           6.                          2,84 
                                                               poslove 

09.          Viši stručni suradnik                  Viši stručni suradnik za javnu             6.                          2,84 
                                                               nabavu i komunalne poslove 

RADNA MJESTA III. KATEGORIJE 
 

10.         Viši referent                                 Viši referent za računovodstvo            9.                        2,60 
                                                                i financije 

11.         Referent                                       Referent – administrativni tajnik        11.                       2,36 
 

12.         Referent                                       Referent blagajnik                                 11.                       2,36 
 

13.         Referent                                       Referent za administrativne                11.                       2,36 
                                                                             poslove  

14.         Referent                                       Referent – komunalni redar                11.                       2,36 
 

15.         Referent                                       Referent za komunalne poslove         11.                       2,36 
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Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine Rogoznica“ a 

primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec srpanj 2021. godine, koja će biti isplaćena u mjesecu kolovozu 2021. 

godine. 

KLASA: 120-01/21-10/2                                       
UR.BROJ: 2182/12-01/21-1                               
Rogoznica, 21. srpnja 2021. 
 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ROGOZNICA 

PREDSJEDNICA 
Sandra Jakelić,v.r. 

 
205. 
 Na temelju članka 5. stavka 2. i članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne 
promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19) i članka 34. Statuta Općine Rogoznica 
(„Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 2. sjednici od 21. 
srpnja 2021. godine, donosi 

 

ODLUKU  
o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i 

članova izabranih  
s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Rogoznica  

za razdoblje lipanj – prosinac 2021. godinu 
 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste 
grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Rogoznica (dalje u tekstu: Općinsko vijeće) za 
razdoblje lipanj-prosinac 2021. godine, visina sredstava koja se osigurava u Proračunu Općine Rogoznica 
za 2021. godinu i način raspoređivanja sredstava.  
 

Članak 2. 

Pravo na financiranje iz sredstava Proračuna Općine Rogoznica imaju političke stranke i članovi izabrani s 
liste grupe birača koje imaju najmanje jednog člana Općinskog vijeća (dalje u tekstu: vijećnik/ vijećnica). 

Članak 3. 

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača za 
razdoblje lipanj-prosinac 2021. godine osiguravaju se u Proračunu Općine Rogoznica za 2021. godinu u 
iznosu od 25.199,99 kn. 

Članak 4. 

Sredstva iz članka 3. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrđuje jednak iznos sredstava za svakog 
vijećnika/vijećnicu, tako da pojedinoj političkoj stranci i članovima izabranima s liste grupe birača 
pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih vijećnika/vijećnica u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. 

Članak 5. 

Za svaku izabranu vijećnicu podzastupljenog spola, pripada i pravo na naknadu u visini od  
10 % iznosa predviđenog po svakom vijećniku/vijećnici, određenog u članku 4. ove Odluke. 
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Članak 6. 
Političkim strankama i članovima izabranim s liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću 
raspoređuju se sredstva iz članka 3. ove Odluke na način utvrđen u članku 4. i 5. ove Odluke u iznosima 
kako slijedi: 

 

 

  Broj vijećnika/ca 

Iznos Naziv političke stranke i nezavisnog vijećnika Žene    Muškarci 

   

Hrvatska demokratska zajednica 1 4 13.969,56 

Socijaldemokratska partija Hrvatske 0 1 2.739,13 

Domovinski pokret – DPMost   

0 

3.013,04 Most 1 

Loza nezavisna lista - Loza    

Lista grupe birača (Ljubo Županović) 0 1 2.739,13 

Lista grupe birača (Joško Živković) 0 1 2.739,13 

UKUPNO 2 7 25.199,99 

  

Članak 7. 
Sredstva iz članka 6. ove Odluke, doznačuje Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica na žiro-račun 
političke stranke, odnosno žiro račun člana izabranog s liste grupe birača tromjesečno u jednakim iznosima. 

Članak 8. 
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito 
financiranje političkih stranaka  zastupljenih u  općinskom vijeću Općine Rogoznica u 2021. godini 
("Službeni vjesnik Općine Rogoznica",  broj  8/20). 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine Rogoznica“. 
 

KLASA: 402-01/21-10/1                                 

URBROJ: 2182/12-01/21-1                          

Rogoznica, 21.07.2021. godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE ROGOZNICA 

PREDSJEDNICA 
Sandra Jakelić,v.r. 

                                                         

206.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Rogoznica 
(“„Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 2/21), 
Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 2. sjednici od 
21. srpnja 2021. godine, donosi

1. Prihvaća se Izvješće Komunalnog poduzeća 
Škovacin d.o.o. Rogoznica o financijskom poslovanju 

ZAKLJUČAK o  prihvaćanju  
izvješća komunalnog poduzeća 

Škovacin d.o.o. Rogoznica  o 
financijskom poslovanju za 2020. 

godinu            

UR.BROJ:2182/12-01/21-2

KLASA: 400-05/21-50/4                              

OPĆINSKO VIJEĆE

2. Ovaj Zaključak, objaviti će se u “Službenom 
vjesniku Općine Rogoznica“.

Rogoznica, 21. srpnja 2021.

OPĆINE ROGOZNICA                                          

PREDSJEDNICA

za 2020. godinu, u tekstu koji čini sastavni dio ovog 
Zaključka.

Sandra Jakelić,v.r.  
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Ovom Odlukom uređuje se radno vrijeme Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Rogoznica, te raspored radnog 

vremena tijekom tjedna i radnog dana, uredovni dani, 

vrijeme za rad sa strankama i druga pitanja u vezi s 

radnim vremenom.

Članak 2.

51. 

ODLUKU

Na temelju članka 13. Pravilnika o unutarnjem redu 

Jedinstvenog upravnog odjela („Službeni vjesnik 

Općine Rogoznica“, br. 3/21) i članka 53. Statuta 

Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Općine 

Rogoznica“ broj 2/21), općinski načelnik Općine 

Rogoznica donosi

o radnom vremenu Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Rogoznica

Članak 1.

Radno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Rogoznica traje 40 sati tjedno, od ponedjeljka 

do petka po osam (8) sati dnevno.

Dnevno radno vrijeme je u sve radne dane od 07,30 do 

15,30 sati.

Članak 3.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rogoznica 

stranke se primaju svakim radnim danom od 08,00 do 

12,00 sati.

Članak 4.

Dnevni odmor službenika tijekom radnog vremena 

traje 30 minuta i to svakog radnog dana u vremenu od 

12,00 do 13,00 sati.

Članak 5.

Iznimno, od odredaba članaka 2., 3. i 4. ove Odluke, 

ovisno o potrebama, za pojedine službenike može se 

općim aktom o unutarnjem redu ili aktom čelnika tijela 

odrediti i drugačiji raspored tjednog radnog vremena i 

primanja stranaka, te dnevni odmor službenika.

Na dnevni odmor službenici Jedinstvenog upravnog 

odjela odlaze u smjenama, tako da za vrijeme dnevnog 

odmora u zgradi Općine uvijek ostaje dio službenka.

Članak 6.

Odluka o radnom vremenu s naznakom uredovnog 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave 
u „Službenom vjesniku Općine Rogoznica“.

  
Rogoznica, 07. lipnja 2021.
URBROJ: 2182/12-02/21-1  

Marijo Mladinić,v.r.

KLASA: 113-02/21-01/1  

OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 7.

radnog vremena za rad sa strankama mora biti istaknuta 

na vidnom mjestu u zgradi.

OPĆINA ROGOZNICA, Ulica Hrvatske mornarice 
17, Rogoznica, OIB: 13134387066, zastupana po 
načelniku Mariju Mladiniću, s jedne strane (u daljnjem 
tekstu: Općina Rogoznica)

52.

i
PLODINE D.D., Ružićeva 29, Rijeka, OIB: 
92510683607, zastupan po Mirjana Palada Kmetović, 
OIB: 42120615817, s druge strane (u daljnjem tekstu: 
Plodine)

UGOVOR 
o financiranju uređenja građevinskog 

zemljišta 

Članak 1.
Ovim ugovorom ugovorne strane uređuju međusobne 
odnose vezano uz financiranje izrade Urbanističkog 
plana uređenja "Proizvodne zone Oglavci" (broj: 4) (u 
daljnjem tekstu: Plan), sukladno članku 168. Zakona o 
prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19). 

Članak 2.

zaključili su dana, 12. srpnja 2021. godine slijedeći 

- da obuhvat tvrtke Plodina čine k.č. 16441/2, 

16442/1, 16442/2, 16446, 16447/1, 16447/2, 

16447/3, 16448, 16450, 16451, 16452, 16453, 

16454, 16456, 16457/1, 16457/2, 16458, 

16459; sve k.o. Rogoznica, a koje čestice se 

upravo nalaze unutar zemljišta za koje se 

donosi Urbanistički plan uređenja,

Ugovorne stranke utvrđuju slijedeće: 

- da je tvrtka Plodine izrazila spremnost u 

cijelosti financirati izradu Urbanističkog plana 

uređenja "Proizvodne zone Oglavci" (broj:4),

NAČELNIK
OPĆINE ROGOZNICA

II.
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- da je Općinsko vijeće Općine Rogoznica na 

svojoj 17. sjednici održanoj dana 30. rujna 

2 0 2 0 .  g o d i n e  p o d r ž a o  i n i c i j a t i v u 

investitora/osiguravatelja sredstava i donijelo 

Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja 

"Proizvodne zone Oglavci" (broj:  4) 

("Službeni vjesnik Općine Rogoznica", broj 

5/20),

- da je tvrtka Plodine za izradu plana angažirala 

tvrtku Urbos d.o.o. iz Splita,

- da je nositelj izrade Plana Jedinstveni upravni 

odjel Općine Rogoznica. 

Članak 3.
Ugovorne strane su suglasne da je izrađivača plana 
Urbos d.o.o. izabrala i izravno plaća tvrtka Plodine d.d. 
koja financira izradu plana u cijelosti, temeljem čl.168 
st.1. Zakona o prostornom uređenju.
Tvrtka Plodine d.d. se obvezuje dostaviti Općini 
Rogoznica Ugovor o izradi Urbanističkog plana 
sklopljen s izrađivačem.   

Članak 4.

Članak 7.

Članak 5.

Pravna osnova za izradu Plana, razlozi za izradu Plana, 
obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i 
programska polazišta, popis potrebnih stručnih 
podloga, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i 
nač in  p r ibav l j an ja  ka t a s t a r sk ih  p l anova  i 
odgovarajućih posebnih geodetskih podloga, popis 
tijela i osoba određenih posebnim propisima koja 
izdaju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog 
djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u 
izradi Plana, rokovi za izradu određeni su Odlukom o 
izradi  Urbanističkog plana uređenja "Proizvodne zone 
Oglavci" (broj: 4). 

Ovaj ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna 
primjerka, za svaku stranku po 2 (dva). 

Općina ne snosi nikakvu materijalnu obvezu naknade 
troškova izrade Plana prema tvrtci Plodine d.d. u 
slučaju produžetka ili obustave postupka izrade i 
donošenja Plana uslijed više sile ili odluke Općinskog 
vijeća u okvirima njegovih redovitih zakonskih ovlasti, 
odnosno po sili Zakona. 

Nositelj izrade Plana obvezuje se donijeti Plan te 
provoditi radnje koje su mu po Zakonu povjerene u 
nadležnost, a sukladno prirodi ovog Ugovora.

Članak 6.
Ugovorne stranke suglasno utvrđuju da se tvrtka 
Plodine d.d. obvezuje bespovratno  financirati troškove 
izrade Plana te izrađeni Plan predati Općini Rogoznica.

Članak 8.

Za Plodine d.d.                           

OPĆINSKI NAČELNIK 
Marijo Mladinić, v.r.

Rogoznica, 12. srpnja 2021. 

Ovaj ugovor biti će objavljen u „Službenom vjesniku 
Općine Rogoznica".

U slučaju spora iz ovog ugovora, ugovorne strane će se 
prethodno pokušati nagoditi, a u protivnome ugovaraju 
nadležnost suda u Šibeniku.

Članak 9. 

Mirjana Palada Kmetović,v.r. 

KLASA: 350-07/21-01/1
URBROJ: 2182/12-02/21-1

Za Općinu Rogoznica

o određivanju službenika za 
informiranje

Ovom Odlukom određuje se Ivan Goleš, stručni 

specijalist ekonomije, zaposlen na radnom mjestu 

višeg referenta za računovodstvo i financije, kao 

službena osoba mjerodavna za rješavanje 

ostvarivanja prava na pristup informacijama (u 

daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

Službenik za informiranje u cilju osiguranja da sve 
informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela 
Općine Rogoznica budu dostupne domaćim i stranim 
fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup 
informaciji, obavlja sljedeće poslove:

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na 

pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 

85/15) i članka 53. Statuta Općine Rogoznica 

(„Službeni vjesnik Općine Rogoznica“ broj 2/21), 

općinski načelnik Općine Rogoznica donosi

Članak 2.

ODLUKU

Članak 1.

- poslove redovitog objavljivanja informacija, 
sukladno unutarnjem ustrojstvu Općine 
Rogoznica, kao i rješavanja pojedinačnih 
zahtjeva za pristup informacijama i ponovne 
uporabe informacija,

53.
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Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o određivanju službene osobe za pristup 
informacijama  („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije, broj 14/09).

Pisani zahtjev se može podnijeti i putem e-mail adrese: 
info.opcina.rogoznica@gmail.com.
Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona na 
broj 022/559 040, sastavit će se službena bilješka.

- vodi  s lužbeni  upisnik o zahtjevima, 
postupcima i odlukama o ostvarivanju prava 
na pristup informacijama i ponovnu uporabu 
informacija.

Članak 4.
Službenik za informiranje uskratit će pravo na pristup 
informaciji ako je informacija zakonom ili na temelju 
kriterija utvrđenih zakonom proglašena državnom, 
vojnom, službenom, profesionalnom ili poslovnom 
tajnom ili ako je zaštićena zakonom kojim se uređuje 
područje zaštite osobnih podataka.

U cilju rješavanja pojedinačnih zahtjeva službenik za 
informiranje ima pravo tražiti i dobiti potrebne 
informacije, dokumente, podatke, izvješća, akte i druge 
priloge svih tijela Općine Rogoznica koja ih posjeduju, 
raspolažu ili nadziru.

- unapređuje način obrade, razvrstavanja, 
čuvanja i objavljivanja informacija koje su 
sadržane u službenim dokumentima koji se 
odnose na rad Općine Rogoznica,

Članak 3.
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji 
podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva Općini 
Rogoznica.

- osigurava neophodnu pomoć podnositeljima 
zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava 
utvrđenim Zakonom o pravu na pristup 
informacijama,

Pisani zahtjev za ostvarivanje prava na pristup 
informacijama podnosi se putem obrasca objavljenog 
na web stranici Općine Rogoznica, dostavom osobno u 
službu pisarnice ili putem pošte na adresu Općina 
Rogoznica, Ulica hrvatske mornarice 17, 22203 
Rogoznica.

Članak 5.

 
Rogoznica, 19. srpnja 2021.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave 
u „Službenom vjesniku Općine Rogoznica“.

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 008-01/21-01/4 

Marijo Mladinić,v.r.

URBROJ: 2182/12-02/21-1  

54.
Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu 
civilne zaštite („N.N.“ br. 82/15, 118/18, 31/20 i 
20/21), članka 5. i 6. Pravilnika o sastavu stožera, 
načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite 
(„N.N.“ broj 126/19 i 17/20) i članka 53. Statuta Općine 
Rogoznica („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, 
broj 2/21), Općinski načelnik Općine Rogoznica, 
donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera 
Civilne zaštite Općine Rogoznica

Članak 1.
Ovom Odlukom, osniva se Stožer civilne zaštite 
Općine Rogoznica kao stručno, operativno i 
koordinativno tijelo za provođenje  mjera i aktivnosti 
civilne zaštite na području općine Rogoznica u velikim 
nesrećama i katastrofama (u daljnjem tekstu: Stožer).

1. Ljubo Županović- za načelnika,

Članak 3.

U Stožer se imenuju:
Članak 2.

7. Dragana Zeba, viši referent za računovodstvo i 

financije u Općini Rogoznica – za člana.

2. Marin Lovrić – pripadnik postrojbe Civilne zaštite, 

za zamjenika načelnika,

6. Ante Ercegović, predstavnik Hrvatske gorske 

službe spašavanja, Stanica Šibenik - za člana,

Stožer obavlja poslove koji se odnose na prikupljanje i 
obradu  in fo rmac i j a  r anog  upozoravan ja  o 
mogućnostima nastanka velike nesreće i katastrofe, 
razvija plan djelovanja i upravljanja sustavom civilne 
zaštite, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, 
obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže 
donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i 
aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području općine 
Rogoznica u velikim nesrećama i katastrofama.

4. Šimun Galić, policijski službenik PU Šibensko- 

kninske – za člana,

5. Nives Nonković, dr.med. – za člana,

3. Ivona Slavica, viši stručni savjetnik za 

koordinaciju djelovanja civilne zaštite – za člana,
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Stručne, administrativne i tehničke poslove za Stožer, 

kao i uvjete za njegov rad osigurava Općina 

Rogoznica.

Marijo Mladinić,v.r.

KLASA: 810-03/21-10/1                                                                     

OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 4.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne 

zaštite Općine Rogoznica („Službeni vjesnik 

Šibensko – kninske županije“, broj 1/17, 8/17 i 

„Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 4/20 i 

5/20).

Članak 6.

UR.BROJ: 2182/12-02/21-1

Rogoznica, 19. srpnja 2021.                                                                  

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku Općine Rogoznica“.

Članak 1.

55.
Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o sastavu 
stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje 
načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera 
civilne zaštite („N.N.“ broj 126/19 i 17/20) i članka 53. 
Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Općine 
Rogoznica“, br. 2/21), Općinski načelnik Općine 
Rogoznica, donosi

PLAN 
pozivanja  Stožera Civilne zaštite 

Općine Rogoznica

Ovim Planom utvrđuje se postupak pozivanja i 

aktiviranja kojim se članovi Stožera civilne zaštite 

Općine Rogoznica (dalje u tekstu: Stožer) dovode u 

stanje operativnosti i spremnosti za izvršavanje mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne zaštite, tijekom i izvan 

redovnog radnog vremena, u slučaju izvanrednog 

događaja i nastupa okolnosti u kojima je potrebno 

poduzimati mjere i aktivnosti u civilnoj zaštiti za 

općinu Rogoznica.

Stožer se poziva i aktivira kao stručno, operativno i 

koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i 

usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne 

zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica 

izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera 

aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i 

katastrofama, a sve po nalogu načelnika. U slučaju 

spriječenosti načelnika Općine Stožer civilne zaštite 

poziva osoba koju on ovlasti.

Članak 2.

Redoslijed pozivanja članova Stožera je sljedeći:

2. Marin Lovrić, - zamjenik načelnika,

1. Ljubo Županović,– načelnik,

3. Ivona Slavica, - član,

5. Nives Nonković, - član,

6. Ante Ercegović, - član,

7. Dragana Zeba, - član.

4. Šimun Galić, - član,

Članak 5.

Članak 3.

Članak 6.

Članak 7.

Pozivanje se vrši putem fiksne telefonije, mobilne 

telefonije, SMS porukom, elektronskom poštom (e-

mail) ili osobnim pozivanjem.

Izvršna tijela jedinica lokalne  i područne (regionalne) 

samouprave dužna su dostaviti Plan pozivanja u 

Županijski centar 112 Šibenik, danom stupanja na 

snagu.

Članak 4.

Članovi Stožera civilne zaštite pozivaju se vlastitim 

kapacitetima (Jedinstveni upravni odjel, tajnica) 

sukladno Planu pozivanja dok se samo iznimno i to 

kao pričuvni kapacitet za pozivanje koristi Županijski 

centar 112 Šibenik.

Plan pozivanja je sastavni dio Plana pozivanja civilne 

zaštite Općine Rogoznica i Poslovnika o radu Stožera 

Civilne zaštite Općine Rogoznica.

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku Općine Rogoznica“.

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 810-03/21-10/2                                                                               

UR.BROJ: 2182/12-02/21-1                                                          

Rogoznica, 19. srpnja 2021.    

Marijo Mladinić,v.r.                                                       



SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE ROGOZNICA22. srpnja 2021. Broj 5 - Stranica 33  

56. 
Na temelju članka 21. stavka 5. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 
20/21) i članka 53. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 2/21),  općinski 
načelnik Općine Rogoznica, donosi 

 

POSLOVNIK 
o radu Stožera Civilne zaštite Općine Rogoznica 

 

1. Opće odredbe 

 

Članak 1. 

      Ovim Poslovnikom utvrđuje se način rada Stožera civilne zaštite Općine Rogoznica (u daljnjem tekstu: Stožer), 
koji se osniva kao stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u 
velikim nesrećama i katastrofama. 

 

Članak 2. 

Stožer provodi mjere i aktivnosti civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne 

zaštite i propisa donesenih za njegovu provedbu. 

Stožer operativno prati i koordinira mjere i aktivnosti sustava civilne zaštite radi spašavanja 

ljudi i materijalnih dobara na području Općine Rogoznica: 

- prikuplja i obrađuje informacije ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, 

- razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, 

- upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, 

- obavlja poslove informiranja javnosti, 

- predlaže donošenje odluke o poduzimanju ili o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne 
zaštite. 

 

 

2. Način rada, način vođenja sjednica, odlučivanje Stožera 

 

Članak 3. 

Radom stožera civilne zaštite rukovodi načelnik Stožera, a u slučaju njegove spriječenosti ili 

odsutnosti zamjenik načelnika Stožera. 

Kada se proglasi velika nesreća, rukovođenje radom Stožera preuzima općinski načelnik Općine Rogoznica. 
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Članak 4. 

Stožer održava sjednice u sjedištu Općine Rogoznica, a po potrebi Stožer se može sastati i na drugim lokacijama, 
o čemu odlučuje načelnik Stožera. 
Sjednice se održavaju u pravilu dva puta godišnje, a u svim drugim slučajevima kada to nalaže važnost situacije. 
 

Članak 5. 

Ovisno o okolnostima i procjenama o mogućnosti nastanka katastrofe ili velike nesreće načelnik Stožera može 
staviti Stožer u stanje pripravnosti i po potrebi sazvati sjednicu Stožera. 
Informacije iz sustava za rano upozoravanje prima načelnik Stožera, u slučaju njegove nedostupnosti zamjenik 
načelnika Stožera. Ako načelnik i zamjenik načelnika Stožera nisu dostupni informacije prima općinski načelnik 
Općine Rogoznica. 
Na temelju informacija u sustavu ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka izvanrednog događaja - velike 
nesreće (požari, pijavice, velike padaline, vjetrovi, ekstremne vrućine, hladnoće i slične nepogode) pripravnost 
Stožera civilne zaštite Općine Rogoznica proglašava općinski načelnik Općine Rogoznica. 

 
Članak 6. 

 
Načelnik Stožera predsjedava sjednicama i utvrđuje prijedlog dnevnog reda. 
Svi članovi Stožera imaju pravo predložiti izmjenu ili dopunu dnevnog reda, uz obrazloženje prijedloga. 
U slučaju spriječenosti načelnika, sjednicom predsjedava zamjenik načelnika Stožera. 
U slučaju spriječenosti načelnika i zamjenika načelnika, sjednicom predsjedava član Stožera kojeg odredi 
načelnik. 
 

Članak 7. 

Stožer, u pravilu, obavlja zadaće uz nazočnost većine članova Stožera, a ovisno o vrsti ugroze 
može obavljati poslove i zadaće u užem sastavu, o čemu odlučuje načelnik Stožera. 

      Član Stožera koji je spriječen prisustvovati sjednici može dostaviti pisano mišljenje o pitanjima koja su na 
dnevnom redu, o čemu će načelnik Stožera upoznati članove, a može ga i zamijeniti ovlašteni predstavnik tijela 
iz kojeg je spriječeni član. 

 
Članak 8. 

 
   U radu Stožera prema potrebi mogu sudjelovati i predstavnici znanstvenih i drugih institucija, 
  zavoda, javnih poduzeća, ustanova i udruga, kriznih menadžera i ostalih eksperata radi 

     pružanja stručne pomoći i savjeta u poduzimanju učinkovitih operativnih mjera za zaštitu pripadnika operativnih 
snaga sustava civilne zaštite, građana, materijalnih i kulturnih dobara. 

     Na sjednice Stožera mogu biti pozvani čelnici jedinica lokalne samouprave i načelnici njihovih Stožera civilne 
zaštite radi sudjelovanja u razmatranju pojedinih pitanja od interesa za pripremu i provedbu mjera civilne zaštite 
na njihovom području. 

 
Članak 9.  

 
Stožer donosi zaključke: 

- kada utvrđuje određeni stav o pitanjima iz područja civilne zaštite, 
- kada utvrđuje zadaće za članove Stožera i druge fizičke i pravne osobe iz članka 8. ovog 

Poslovnika. 
    Načelnik Stožera definira prijedloge i zaključke nakon rasprave po određenoj točci dnevnog reda. 
    Članovi Stožera izjašnjavaju se o prijedlozima i zaključcima Stožera. 
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Članak 10. 
 

Na sjednici se vodi zapisnik o radu u koji se unosi evidencija nazočnih, zaključci i prijedlozi Stožera i druga 
važna pitanja sa sjednice Stožera. 
Zapisnik iz stavka 1. ovog članka potpisuje načelnik Stožera. 
Svaki član Stožera ima pravo tražiti da se njegove izjave i prijedlozi unesu u zapisnik. 
 

Članak 11. 

Stožer osigurava javnost svoga rada. 
Načelnik Stožera može iznimno isključiti javnost sa sjednice Stožera kada to zahtjeva priroda pitanja koje se 
razmatra.  
Izjave za medije u ime Stožera imaju ovlasti davati općinski načelnik, načelnik Stožera i zamjenik načelnika 
Stožera.  
 

Članak 12. 

 
     Radi umanjivanja mogućih posljedica velike nesreće i katastrofe načelnik Stožera može izdati usmeni nalog ili 

donijeti odluku za preventivno provođenje prisilne evakuacije. 
 

Članak 13. 

      Načelnik Stožera određuje Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog  događaja iz redova 
operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

      Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u   suradnji sa Stožerom 
usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite. 
 

Članak 14. 
 

 
Članak 15. 

 
   Za djelovanje Stožera, načelnik Stožera može tražiti potrebne obavijesti i izvješća od tijela, operativnih snaga i 

sudionika sustava civilne zaštite i pravnih osoba koji su zaduženi za provedbu mjera civilne zaštite. 

 

 3. Obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova za Stožer 

Članak 16. 

Stručne poslove za Stožer civilne zaštite Općine Rogoznica obavljaju predstavnici operativnih 
snaga sustava civilne zaštite s područja Općine Rogoznica ili vanjski eksperti. 

     Administrativne i druge poslove te osiguranje uvjeta za rad stožera, za Stožer obavljaju zaposlenici Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Rogoznica sukladno nalogu općinskog načelnika Općine Rogoznica. 
 
 

 

Kada se Stožer civilne zaštite Šibensko-kninske županije stavlja u stanje pripravnosti radi događaja na prostoru 
Općine Rogoznica i šire, tada Stožer civilne zaštite Općine Rogoznica svoje postupanje usklađuje sa Stožerom 
civilne zaštite Šibensko-kninske županije. 

Stožera kada je zahtjev usuglašen s planskim dokumentima u sustavu civilne zaštite.

Stožer svoja operativna postupanja usklađuje s Stožerom civilne zaštite Šibensko-kninske županije kao sa 
formalno hijerarhijski nadređenim Stožerom.

Stožer civilne zaštite Općine Rogoznica je obvezan postupiti i izvršiti naloge nadređenog
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4. Završne odredbe 

Članak 17. 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine Rogoznica“. 
 
  
KLASA: 810-03/21-10/3                                                                                           
URBROJ: 2182/12-02/21-1           
Rogoznica, 19. srpnja 2021. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
   Marijo Mladinić,v.r. 

 

 
57. 
Na temelju članka 17. stavka 3. podstavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite („N.N.“ br. 82/15, 118/18, 31/20 i 
20/21) i  članka 2. stavka 1. podstavka 3. Pravilnika o  vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga 
sustava civilne zaštite („N.N.“ br. 49/16) i članka 53. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Općine 

Rogoznica“, br. 2/21), Općinski načelnik Općine Rogoznica, donosi 

 
 

ODLUKU 

o donošenju Plana vježbi Civilne zaštite za 2021. godinu 
 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom, donosi se Plan vježbi civilne zaštite na području općine Rogoznica u 2021. godini.  

Članak 2. 

Jedinice lokalne samouprave obvezne su kontinuirano provoditi edukaciju i osposobljavanje članova Civilne 
zaštite kako bi se osigurao učinkoviti sustav Civilne zaštite. 

Takav sustav će koordinacijom raspoloživih resursa zajednice biti sposoban odgovoriti potrebama u zaštiti  ljudi, 
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u ugrozama stradanjima i drugim izazovima suvremenog društva, a 
prema potrebi pružiti pomoć drugima ili primiti pomoć od drugih jedinica lokalne samouprave.  

 

NAZIV VJEŽBE:                             „ŠKOLA 2021.“ 
 

CILJEVI VJEŽBE VJEŽBA DJELATNIKA OSNOVNE ŠKOLE U POSTUPKU 
SPAŠAVANJA UČENIKA I OSOBLJA PRIGODOM 
POŽARA, POTRESA, TE UVJEŽBAVANJE OPERATIVNIH 
SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE. 

SCENARIJ VJEŽBE: SCENARIJ I RAZRADA VJEŽBE RAZRADITI ĆE SE U 
SURADNJI SA SVIM SUDIONICIMA VJEŽBE. 

ORGANIZATOR 
VJEŽBE: 

OPĆINA ROGOZNICA, STOŽER CIVILNE  ZAŠTITE 
OPĆINE ROGOZNICA, OSNOVNA ŠKOLA ROGOZNICA 
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SUDIONICI VJEŽBE: OPĆINA ROGOZNICA 
OSNOVNA ŠKOLA ROGOZNICA 
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ROGOZNICA 
POSTROJBA OPĆE NAMJENE CIVILNE ZAŠTITE  
DVD ROGOZNICA 

VRSTA VJEŽBE: POKAZNO – TERENSKA VJEŽBA 
VRIJEME 
ODRŽAVANJE 
VJEŽBE: 

LISTOPAD 2021. GODINE 

FINANCIRANJE 
VJEŽBE: 

OPĆINA ROGOZNICA FINANCIRATI ĆE ORGANIZACIJU 
VJEŽBE U IZNOSU OD 2.000,00 KUNA. 

 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana  od dana objave u „Službenom vjesniku Općine 

Rogoznica“. 

 
KLASA: 810-08/21-10/1                                                                      
URBROJ: 2182/12-02/21-1 

Rogoznica, 19. srpnja 2021.             
 OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                    
Marijo Mladinić 

 

PRAVILNIK

Članak 1.

o izmjeni i dopuni Pravilnika o 
unutarnjem redu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Rogoznica

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi ("Narodne novine", br. 86/08, 61/11, 4/18 i 

112/19), članka 53. Statuta Općine Rogoznica 

("Službeni vjesnik Općine Rogoznica", broj 2/21) i 

članka 28. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

("Narodne novine", br. 74/10 i 125/14), na prijedlog 

pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, općinski 

načelnik Općine Rogoznica, donosi

"Ukoliko je za pojedino radno mjesto propisan završen 

58.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog 

upravnog odjela ("Službeni vjesnik Općine 

Rogoznica" broj 3/21), u članku 9. iza stavka 3. dodaje 

se novi stavak 4. koji glasi: 

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu 

osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku 

Općine Rogoznica".

Dosadašnji stavak 4 postaje stavak 5.

KLASA: 023-05/21-50/3

URBROJ: 2182/12-02/21-2

OPĆINSKI  NAČELNIK
Marijo Mladinić, dipl.oec,v.r..

poseban program osposobljavanja (posjedovanje 

certifikata iz područja javne nabave ili posebni stručni 

ispita za arhivara), kao poseban uvjet, na takvo radno 

mjesto može biti primljena u službu i raspoređena 

o s o b a  b e z  z a v r š e n o g  p o s e b n o g  p r o g r a m a 

osposobljavanja, pod uvjetom da završi potrebni 

program osposobljavanja u roku od jedne godine od 

dana prijma u službu, u protivnom mu prestaje služba". 

Rogoznica, 20. srpnja 2021.
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59.
Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o plaćama u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj 28/10) i članka 53. Statuta 

Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Općine 

Rogoznica“, broj 2/21),  općinski načelnik Općine 

Rogoznica, donosi

ODLUKU o visini osnovice za 
obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Rogoznica

Članak 1.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u „Službenom vjesniku Općine Rogoznica“, a 

primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec srpanj 2021. 

godine, koja će biti isplaćena u mjesecu kolovozu 2021. 

godine.

Ovom Odlukom određuje se osnovica za obračun plaća 

službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Rogoznica.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti članak 

2. stavak 2. Odluke o plaćama i naknadama 

dužnosnika, službenika i namještenika („Službeni 

vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/10 i 7/14).

Članak 4.

Članak 2.

KLASA: 120-01/21-10/3

URBROJ: 2182/12-02/21-1

Rogoznica, 21. srpnja 2021.

Plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu čini umnožak koeficijenta složenosti 

poslova radnog mjesta na koje je službenik odnosno 

namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaća, 

uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog 

staža.

Članak 2.

Osnovica za obračun plaća službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu utvrđuje se u visini od 

3.890,00 kuna bruto.

Članak 3.

OPĆINSKI NAČELNIK

Marijo Mladinić

60.
Na temelju odredbe članka 105. stavka 2. Zakona o 
prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13, 
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 53. Statuta 
Općine Rogoznica ("Službeni vjesnik Općine 
Rogoznica", broj 2/21), te sukladno Odluci o izradi 
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine 
Rogoznica - I. ("Službeni vjesnik Općine Rogoznica", 
broj 3/18), Općinski načelnik Općine Rogoznica donio 
je dana 22. srpnja 2021. godine

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju novog  Konačnog 

prijedloga Izmjene i dopune 
Prostornog plana uređenja Općine 

Rogoznica  -  I.

1. Prihvaća se Izvješće sa II. ponovne javne rasprave 
o prijedlogu Izmjene i dopune Prostornog plana 
predenja Općine Rogoznica  -  I.

5. Za provođenje ovog Zaključka te poduzimanje 
svih drugih potrebnih radnji, sukladno  Zakonu o 
prostornom uređenju zadužuje se Jedinstveni 
upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj 
izrade.

6. Ovaj Zaključak bit će objavljen u ,,Službenom 
vjesniku Općine Rogoznica".

2. Utvrđuje se novi konačni prijedlog Izmjena i 
dopune Prostornog plana Općine Rogoznica  -  I.  
izrađen od „URBOS“ d.o.o. Split (br.elab.761/19) 
usklađen sa izvješćem sa javne rasprave, ponovne 
javne rasprave i II. ponovne javne rasprave te  
usklađen sa mišljenjem 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).

URBROJ: 2182/12-03/20-72 

4. Elaborat Konačnog prijedloga iz točke 2. ovog 
zaključka sukladno mišljenje 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) 
ponovno se  dostavlja Ministarstvu prostornog 
uređenja, graditeljstva i državne imovine na 
suglasnost.

KLASA: 350-02/18-20/8

Rogoznica, 22. srpnja 2021. godine

OPĆINSKI  NAČELNIK
Marijo Mladinić, dipl.oec,v.r..

3. Konacni prijedlog iz gornje točke sastoji se od A. 
tekstualnog dijela i  B. grafičkog dijela.
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Izdavač: OPĆINA ROGOZNICA, Ulica Hrvatske mornarice 17, 22203 Rogoznica
Uredništvo: Željana Miletić, glavna i odgovorna urednica: Nina Kursar

Tel: 022/ 559 040 • Fax: 022/ 558 136; 
E-mail: opcina.rogoznica@si.htnet.hr • Internet: www.rogoznica.hr 

Tisak: Općina Rogoznica
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