Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«
broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 20. Statuta Šibensko-kninske
županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 8/07 i 4/13), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na ____. sjednici, od ______ 2013. godine
donosi
ODLUKU
o izradi (ciljanih) Izmjena i dopuna (V) Prostornog plana
Šibensko-kninske županije
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi (ciljanih) Izmjena i dopuna (V) Prostornog plana
Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 11/02,
10/05, 3/06, 5/08, 6/12, 9/12- pročišćeni tekst i 4/13), u daljnjem tekstu: Odluka.
Članak 2.
Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna (V)
Prostornog plana Šibensko-kninske županije (u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat,
ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način
pribavljanja stručnih rješenja, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja
izdaju zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga, te drugih
sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana, te izvori
financiranja Plana.
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PLANA
Članak 3.
Odluka o izradi Plana donosi se temeljem obveza koje proizlaze iz odredaba
Zakona o prostornom uređenju i gradnji.
Razlozi izrade Plana proizlaze prvenstveno iz iskazanih potreba da se u ovom
postupku izvrši usklađenje s promjenama od značaja za gospodarski razvoj Županije,
odnosno kojima se može pozitivno utjecati na zapošljavanje.
OBUHVAT PLANA
Članak 4.
Područje obuhvata Plana odnosi se na administrativno teritorijalno područje
Šibensko-kninske županije.
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OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
Članak 5.
Prostorni plan Šibensko-kninske županije (PPŽ) usvojen je 2002. godine
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 11/02), a 2005. godine usklađen
je s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/05). Na temelju velikog broja
amandmana prilikom usvajanja temeljnog plana 2002. godine, izrađene su i usvojene
Izmjene i dopune I („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/06).
Također je, tijekom 2007. godine, inicirana ciljana izrada Izmjena i dopuna PPŽ, koja
se odnosila na saniranje stanja na području Općine Rogoznica, osiguranje prostora za
smještaj sportsko rekreacijske zone za izviđače na otoku Kaknu, te korekciju trase
magistralnog plinovodnog sustava – u odnosu na stručna istraživanja. Iste Izmjene i
dopune usvojene su 2008. godine („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
5/08).
III Izmjene i dopune PPŽ usvojene su 15. lipnja 2012. godine te objavljene u
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ broj 6/12. Istim Izmjenama i
dopunama mijenjano je ili dopunjavano više dijelova Plana, tako da je najveći broj
tema elaboriran za duži vremenski rok.
IV (ciljane) Izmjene i dopune PPŽ usvojene su 27. ožujka 2013. godine te
objavljene u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ broj 4/13. Ovim
Izmjenama i dopunama izvršene su prilagodbe potrebama turističkog gospodarstva,
prometnog sustava i poglavlja sanitarne zaštite.
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA
Članak 6.
Osnovni ciljevi izrade Izmjena i dopuna (V) PP Šibensko-kninske županije su:
- Preoblikovanje prostora turističko-ugostiteljske zone i golf igrališta na
Prukljanu (Grad Skradin), uz mogućnost planiranja aqua parka;
- Određivanje lokacije i uvjeta smještaja za marikulturu (uzgoj tuna) u
akvatoriju južno od otočića Balabre, izvan ZOP-a (Općina Murter-Kornati);
- Detaljnije razgraničenje u odnosu na značaj i moguću namjenu planiranih
gospodarskih zona.
Osim gore navedenih ciljeva moguće je u ovom postupku izvršiti izmjene koje bi
sadržavale usklađenja sa najnovijim propisima.
POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA
Članak 7.
Prilikom izrade Plana koristit će se dostupne relevantne odluke, elaborati i studije.
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Tijekom izrade Plana nositelj izrade sa stručnim izrađivačem može utvrditi potrebu
izrade i drugih stručnih podloga od značaja za pripremu kvalitetnih planskih rješenja.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 8.
U ovom postupku koristit će se prethodno navedeni dokumenti, a po potrebi Javna
ustanova Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije - kao stručni
izrađivač Plana u suradnji sa stručnim tvrtkama i pojedinačnim stručnjacima može
naručiti i dodatna stručna rješenja.
Tijekom izrade Plana zainteresirani subjekti mogu dostaviti svoje stručno elaborirane
prijedloge.
VRSTA
I
NAČIN
PRIBAVLJANJA
KATASTARSKIH
ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

PLANOVA

I

Članak 9.
Plan će se, sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, izraditi na topografskoj
karti - Hrvatskoj državnoj karti u mjerilu 1:100 000.
Stručni izrađivač može, ovisno o potrebi planske razrade, zatražiti od nositelja izrade i
nabavu drugih potrebnih kartografskih i ortofoto podloga.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJI DAJU
ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG
DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI
PROSTORNOG PLANA
Članak 10.
Tijela i osobe određene posebnim propisima koje daju zahtjeve (podatke, planske
smjernice i propisane dokumente) i drugi sudionici u izradi Plana, sudjelovat će u
izradi Plana na način da će biti zatraženi njihovi uvjeti koje treba poštivati u izradi
Nacrta prijedloga Plana, ili podaci potrebni za izradu Plana. Ista tijela će biti pozvana
na javnu raspravu u postupku izrade Plana.
Tijela i osobe 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,

3

- Upravni odjel za gospodarstvo,
- Upravni odjel za pomorstvo, promet, otočni i područni razvoj
- Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport
- Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb,
2. Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji,
3. Lučka kapetanija Šibenik, Obala dr. F. Tuđmana br. 8, 22000 Šibenik
4. Državna uprava za zaštitu i spašavanje,Područni ured za zaštitu i spašavanje
Šibenik, Odjel za zaštitu i spašavanje, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik
5. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Šibensko- kninska, Odjel
upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, Velimira
Škorpika 5, 22000 Šibenik
6. HT – Odjel za tehničko planiranje Regija 2 – jug, Vinkovačka 19, 21000 Split
7. HEP – DISTRIBUCIJA doo Zagreb, DP Elektra, Ante Šupuka 1, 22000 Šibenik
8. JKP „Vodovod i odvodnja“, Ul. Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik
9. Županijska uprava za ceste – Šibenik, Velimira Škorpika 27, 22000 Šibenik
10. Lučka uprava u Šibensko-kninskoj županiji, Draga 14, 22000 Šibenik
11. JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske
županije
12. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Odjel za
očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, Ulica Republike Austrije 14,
10000 Zagreb
13. Ministarstvo poljoprivrede, Trg kralja Petra Krešimira IV, br. 1, 10000 Zagreb,
temeljem Zakona o šumama,
14. Ministarstvo poljoprivrede, Ul. grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, temeljem.
Zakona o vodama,
15. Ministarstvo poljoprivrede, Ul. grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, temeljem
Zakona o proljoprivrednom zemljištu i Zakona o stočarstvu,
16. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Šibeniku, Stube Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik,
17. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih
slivova, Vukovarska 35, 21000 Split
18. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine,
graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sarajevska cesta br. 7 (objekt broj 7), 10000
Zagreb
19. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Trg burze 6, 10000 Zagreb
20. Hrvatske šume, Šumarija Šibenik, J. Bana Jelačića 1, 22000 Šibenik
21. Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Split, Kralja Zvonimira 35, 21000
Split,
22. Hrvatska agencija za telekomunikacije, PP 162, Jurišićeva 13, 10002 Zagreb
23. Hrvatske ceste, Velimira Škorpika 27, 22000 Šibenik,
24. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Odjel za akvakulturu, Ivana
Mažuranića 30, 23000 Zadar,
25. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i
unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, Prisavlje 14, 10000
Zagreb.
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Tijela i osobe iz stavka 2. ovog članka dužna su svoje zahtjeve (podatke, planske
smjernice i propisane dokumente) iz stavka 1. ovog članka dostaviti u roku od 30
dana Nositelju izrade, od dostave zahtjeva iz ove Odluke.
ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH
FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA
Članak 11.
Rok izrade Nacrta prijedloga Plana iznosi 20 dana.
Ovom odlukom u donjoj tabeli određeni su rokovi pojedinih aktivnosti na izradi i
donošenju Plana sa naznakom nadležnih subjekta za njihovo izvršenje.

Br.
Akt.
1.
2.
3.
4.
5.

Faza izrade i donošena
(aktivnosti)

Nadležnost

Utvrđivanje Prijedloga odluke o
izradi Plana
Donošenje Odluke o izradi Plana

Potrebno
vrijeme
(dani)

Župan
Županijska skupština

(članak 78. Zakona)

Objava Odluke o izradi Plana u
službenom glasilu i dostava
Urbanističkoj inspekciji (članak 78.

Nositelj izrade

stav. 4. i član 79. stav 5. Zakona)
Obavijest o izradi Plana (članak
82. Zakona)
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Nositelj izrade

Dostava Odluke pravnim osobama
iz članka 10. Odluke s zahtjevom
da dostave svoje zahtjeve(članak
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Nositelj izrade

79. stav 1. Zakona)
6.

7.
8.
9.
10.

Dostava zahtjeva od strane
pravnih osoba članka 10. Odluke

(članak 79. stav 2., 3. i 4.
Zakona)

Postupak prethodne ocjene
prihvatljivosti Plana za ekološku
mrežu
Postupak ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja Plana
na okoliš
Izrada Nacrta prijedloga Plana za
javnu raspravu (članak 84. stavak

4.)

Utvrđivanje Prijedloga Plana i
upućivanje u postupak javne
5

Nositelj izrade/ Pravne osobe
i tijela iz članka 10. Odluke

30

Nositelj izrade

60

Nositelj izrade

70

Stručni izrađivač
Nacrta prijedloga

20

Župan
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rasprave (članak 84. stavak 2.

Zakona)
11.

Objava javne rasprave o
Prijedlogu Plana u tisku i
službenom glasilu, te posebne
pisane obavijesti (članak 86. i 87.

Nositelj izrade

8

Nositelj izrade

8

Nositelj izrade i stručni
izrađivač

15

Nositelj izrade

15

Nositelj izrade/ Pravne
osobe iz članka 79. Zakona

30

Nositelj izrade,
Predstavnička tijela JLS u
Županiji

30

Nositelj izrade i Stručni
izrađivač

8

Županijsko poglavarstvo

8

Nositelj izrade/ MGPU.

45

Županijska skupština

15

Zakona)
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.

Trajanje javnog uvida (članak 88.

Zakona)

Izrada izvješća o javnoj raspravi

(članak 91. Zakona)

Izrada Nacrta Konačnog
prijedloga Plana (članak 94.

stavak 1. Zakona)

Ishođenje mišljenja i suglasnosti

(članak 94. stav 2., 3. i 4.
Zakona) i posebni zakoni.

Dostava Nacrta konačnog
prijedloga sa aktima iz točke 16.
predstavničkim tijelima JLS radi
davanja mišljenja
Izrada očitovanja o mišljenjima
JLS (članak 95. Zakona)
Utvrđivanje Konačnog prijedloga
plana(članak 95. Zakona)
Ishođenje suglasnosti MGPU prije
donošenja (članak 97. Zakona)
Donošenje Plana (članak 100.

Zakona)

Ukoliko se iz opravdanih razloga u pojedinim fazama pripreme, izrade i
donošenja Plana ne budu mogli poštovati utvrđeni rokovi, nositelj izrade i stručni
izrađivač su dužni o tome obavijestiti župana, što se posebno odnosi na potrebu
postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš sukladno Zakonu o
zaštiti okoliša i postupka prethodne ocjene prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu
sukladno Zakonu o zaštiti prirode, a za koji postupak se ne može točno predvidjeti
potrebno vrijeme trajanja.
Nositelj izrade u smislu Zakona je Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne
poslove Šibensko-kninske županije.
Stručni izrađivač plana je Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje
Šibensko-kninske županije.
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ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE
ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU
Članak 12.
Ovom se Odlukom ne zabranjuje izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati
u prostoru.
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA
Članak 13.
Sredstva za izradu Plana osigurati će se u Proračunu Šibensko-kninske
županije za 2013. i 2014. godinu.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim
posebnim propisima.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljeno u
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".
Klasa: 350-02/13-01/
Urbroj: 2182/1-01-13-1
Šibenik,
2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić
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