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Ovaj elaborat sastavni je dio Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
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a.
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c.
d.

Izvod iz upisa u sudski registar poduzeća URBOS doo Split
Suglasnost Ministarstva prostornog uređenja za upis u sudski registar poduzeća URBOS doo Split
Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu za
odgovornu osobu u poduzeću URBOS doo Split (Gordana Radman, dipl.ing.arh.)
Imenovanje odgovornog voditelja izrade Plana prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Promina sa smanjenim sadržajem

A. TEKSTUALNI DIO
OBRAZLOŽENJE
ODREDBE ZA PROVOĐENJE

B. GRAFIČKI DIO
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
GRAĐEVINSKA PODRUČJA (1: 5000):
kartografski prikazi broj:
4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16,
4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32. i 4.33.

PRILOZI
Odluka o izradi III izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Promina sa
smanjenim sadržajem

URBOS BIRO ZA PROSTORNO PLANIRANJE URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA, d.o.o, Karamanova 11, SPLIT

a) Izvod iz upisa u sudski registar poduzeća URBOS doo Split

b) Suglasnost Ministarstva prostornog uređenja za upis u sudski
registar poduzeća URBOS d.o.o Split

c) Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore
arhitekata i inženjera u graditeljstvu za odgovornu osobu u
poduzeću URBOS d.o.o Split (Gordana Radman, dipl.ing.arh.)

d. Imenovanje odgovornog voditelja izrade Nacrta prijedloga
izmjena i

dopuna Prostornog plana uređenja Općine

PROMINA sa smanjenim sadržajem

02.05.2018.godine

Na temelju članka 82. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13 i 65/17) za
odgovornog voditelja izrade Nacrta prijedloga III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine
Promina sa smanjenim sadržajem imenuje se:
Ovlaštena arhitektica -urbanistica: GORDANA RADMAN, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja: A-U 158
TEHNIČKI DIREKTOR:
Maja Madiraca, dipl.oec.
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OBRAZLOŽENJE
III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA

1. POLAZIŠTA
Pravni osnova za izradu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine
Promina
Pravni osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna (III) temelji se na:
- članci 86. do 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", broj 153/13 i
65/17),
- 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 135/10) i
- ostali važeći propisi iz područja prostornog uređenja i posebni propisi.
- Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Promina („Službeni
vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj 4/18.) sa izmjenom i dopunom odluke.
Razlozi za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Promina
Prostorni plana uređenja općine Promina usvojen je kao Prostorni plan sa smanjenim sadržajem
(„Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj 5/09., 7/14. i 5/17 ).
III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Promina donose se u prvome redu radi
osiguranja prostornih uvjeta za jačanje gospodarske osnove općine.
Razlozi za izmjene i dopune Plana su slijedeći:
1. Planiranje turističkih zona izvan Nacionalnog parka Krka.
2. Korekciju građevinskih područja naselja.
3. Razgraničenje neuređenog i uređenog građevinsko područje naselja, te izgrađenih
dijelova građevinskih područja za urbanu preobrazbu i sanaciju.
Obuhvat Izmjena i dopuna
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Promina odnose se na cijelu površinu općine
Promina. Izmjene i dopune u grafičkom dijelu obuhvaćaju izmjene građevinskog područja.
Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna
Razvoj gospodarstva kao jedan od ključnih razvojni ciljeva pretpostavlja planiranje gospodarskih
zona. Turizam je danas vodeća gospodarska grana koja može osigurati nova radna mjesta i
dodatne prihode lokalnoj zajednici. Na području općine nema planiranih zona ugostiteljsko
turističke namjene, stoga se ovim izmjenama i dopunama planiraju ugostiteljsko-turističke zone
ukupne površine do 10 ha (maksimalnog kapaciteta 500 kreveta) izvan područja nacionalnog
parka Krka.
Građevinska područja određena PPUO, po svojoj površini zadovoljavaju potrebe stanovanja,
odnosno izgradnje individualnih građevina zainteresiranih stanovnika. Međutim, pojedine
potrebe za stanovanjem, obzirom na vlasničke odnose i nedjelotvornost drugih mjera zemljišne
politike i uređenja građevinskih područja ne mogu se zadovoljit u okviru planiranih namjena.
Stoga je za pojedine pojedinačne zahtjeve, a sukladno politici revitalizaciji ruralnog prostora
potrebno izvršiti korekciju površina, sukladno Zakonu.
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Stupanjem na snagu Zakona, neuređenim dijelom građevinskog područja smatraju se neizgrađeni
dijelovi građevinskog područja određeni Prostornim planom, na kojima se, sukladno Zakonu, do
donošenja urbanističkih planova uređenja, ne može izdati akt za građenje nove građevine.
Člankom 201. Zakona, utvrđena je obveza jedinica lokalne samouprave da dopune prostorne
planove uređenja na način da u njemu odrede neuređene dijelove građevinskog područja i
izgrađene dijelove tih područja planirane za urbanu preobrazbu u skladu sa Zakonom za svoje
područje.
2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA UREĐENJA
Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna

Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna obuhvaćaju:
Nove ugostiteljsko-turističke zone planirati izvan NP Krka i to na području Suknovaca, Puljana i
Lukara kao turistička naselje s pratećim sadržajima, ukupne površine do 10 ha i maksimalnog
kapaciteta do 500 kreveta.
Omogućavanje realizacije pojedinačnih zahtjeva za gradnjom stambenih građevina na području
općine sukladno zatečenim vlasničkim odnosima što će doprinijeti repopulaciji ovog područja.
Korigiranje građevinskog područja presveti će se sukladno zakonskim odredbama i smjernicama
prostornog plan Šibensko kninske županije.
Razgraničenje neizgrađenog građevinskog područja na uređeno i neuređeno presveti će se
sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju na način da se neuređeni dio građevinskog
područja smatra ono na kojemu nije izgrađena planirana osnovna infrastruktura koja čini
građevine za odvodnju otpadnih voda i prometna površina preko koje se osigurava pristup do
građevne čestice, odnosno zgrade.

3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA
Ovim Izmjenama i dopunama mijenja se Plan prostornog uređenja mijenjaju se i dopunjuju
planska rješenja.
3.2.

Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje površina

I RAZVOJ I UREĐENJE POVRŠINA NASELJA

Građevinska područja naselja
Ovim izmjenama i dopunama planiraju se izmjene građevinskih područja naselja, odnosno
povećanje građevinski područja temeljem zahtjeva zainteresiranih građana.
Obzirom da su sva građevinska područja izgrađena preko 50% svoje površine temeljem članka
43. stavka 4. i 5. Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13 i 65/17) ista se mogu povećavati.
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Prikaz izmjena građevinskih područja naselja
II. ID PPUO Promina (2017.)
GRAĐEVINSKA
Ukupno
Izgrađeno
Neizgrađeno
PODRUČJA
Izgrađenost
GP
GP
GP
NASELJA
%
(ha)
(ha)
(ha)
1. Bobodol
18,24
18,24
0,00
100,00
2. Bogatić
34,26
28,80
5,46
84,06
3. Čitluk
35,19
34,70
0,49
98,61
4. Ljubotić
13,43
12,91
0,52
96,13
5. Lukar
18,68
18,68
0,00
100,00
6. Matase
18,83
18,83
0,00
100,00
7. Mratovo
29,81
27,89
1,92
93,56
8. Oklaj
112,95
79,34
33,61
70,24
9. Puljane
38,69
38,13
0,56
98,55
10. Razvođe
66,95
66,90
0,05
99,93
11. Suknovci
38,68
38,53
0,15
99,61
Ukupno:
425,71
382,95
42,76
89,96
III. ID PPUO Promina (2018.)
GRAĐEVINSKA
Izgrađeno Neizgrađeno
PODRUČJA
Ukupno GP Izgrađenost
GP
GP
NASELJA
(ha)
%
(ha)
(ha)
1. Bobodol
18,24
0,00
18,24
100,00
2. Bogatić
28,80
7,91
36,71
78,45
3. Čitluk
34,70
0,73
35,43
97,94
4. Ljubotić
12,91
0,52
13,43
96,13
5. Lukar
18,68
0,20
18,88
98,94
6. Matase
18,83
0,90
19,73
95,44
7. Mratovo
27,89
3,64
31,53
88,46
8. Oklaj
76,71
36,13
112,84
67,98
9. Puljane
38,13
1,39
39,52
96,48
10. Razvođe
66,90
0,83
67,73
98,77
11. Suknovci
38,85
0,84
39,69
97,88
Ukupno:
380,64
53,09
433,73
87,76

RAZLIKA
0,00
2,45
0,24
0,00
0,20
0,90
1,72
-0,11
0,83
0,78
1,01
8,02

Iz gornjeg prikaza je vidljivo da je ukupna promjena građevinskih područja + 8,02 ha. Na zahtjev
građana došlo je do povećanja za 10,33 ha, međutim korekcijom granica građevinskog područja
centra Oklaj prema donesenom UPU-a došlo je do umanjenja građevinskog područja Oklaj za
2,63 ha.
Unutar građevinskog područja naselja Oklaj razgraničena je zona za poslovne i proizvodne
namjene (oznaka namjene I, K1), površine oko 20,7 ha.
Za centar naselja Oklaj donesen je Urbanistički plan uređenja („Službeni vjesnik Šibensko –
kninske županije“, broj 11/17.) obuhvata 38,83 ha kojim je izvršena detaljnija namjene površina
te određeni uvjeti smještaja i gradnje za planiranu gospodarsku – proizvodnu namjenu (I), i
poslovnu namjenu (K1), te druge prateće namjene.
Ovim izmjenama i dopunama izvršena je provjera neizgrađenog građevinskog područja u svezi
obveze iz članka 201. Zakona.
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Na području obuhvata plana ima ukupno 46,5 ha neizgrađenog građevinskog područja, od čega
se 36 ha odnosi na centar Oklaja za koje područje je donesen Urbanistički plan uređenja.
Preostala neizgrađena građevinska područja (9,1 ha) su manja građevinska područja uz izgrađeni
dio građevinskih područja naselja do kojih je (bilo u naravi ili u ucrtan katastru) osiguran prisut
na prometnu površina, te predstavljaju uređeni dio neizgrađenog građevinskog područja.
II RAZVOJ I UREĐENJE POVRŠINA IZVAN NASELJA
Ovim Izmjenama i dopunama Planom se određuju izdvojena građevinska područja izvan naselja
Ugostiteljsko-turističke namjene (T2):
1. Puljanje, površine 4 ha,
2. Suknovci, površine 4 ha i
3. Lukar, površine 2 ha
3.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina
Iskazom prostornih pokazatelja za općinu Promina obuhvaćena je osnovna grupa površina
namijenjenih za razvoj naselja – građevinska područja naselja i građevinska područja izvan
naselja, groblja te ostale površine. S obzirom da se radi o Prostornom plan u sa smanjenim
sadržajem relevantni su samo podaci o građevinskom području. Ostale površine određene su kao
razlika ukupnog teritorija općine i površine građevinskog područja, osim površine za
iskorištavanje mineralnih sirovina kao i potencijalnih površina za vjetroelektranu i sunčanu
elektranu. Te potencijalne površine za vjetroelektranu i sunčanu elektranu su preuzete iz
Prostornog plana Šibensko kninske županije.

broj

Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.

OPĆINA PROMINA

oznaka

ukupna
površina

GP
GP
R2
+
I
T

udio
(%)

stan/ha
ha/stan*

433,73
380,64
10,56
3,96
18,21
10,00

3,10
2,72
0,08
0,03
0,13
0,07

4,0
4,6
165,7
441,9
96,1
175,0

K3

3,40

0,02

514,7

IPs

349,06

2,50

5,0

OG

5,70

0,04

307,0

E3
-

25,65
117,00

0,18
0,84

68,2
15,0

-

126,00

0,90

13,9

-

12.876,73

92,11

7,4*

13.980,00

100,00

8,0*

(ha)

GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA ukupno
izgrađeni dio građevinskog područja naselja
Sportsko rekreacijska namjena
Groblja
Gospodarsko proizvodna namjena
Ugostuiteljsko- turistička namjena
Gospodarska komunalno servisna namjena –
transfer stanica
Gospodarsko proizvodna namjena za smještaj
solarne elektrane
Gospodarsko proizvodna namjena za
gospodarenje građevinskim otpadom
Površine za iskorištavanje mineralnih sirovina
Potencijala lokacija za vjetroelektranu (Lukar)
Područje za moguće istraživanje smještaja
sunčane elektrane (Razvođe)
Ostalo poljoprivredne tlo, šume i šumsko
zemljište
OPĆINA sveukupno

u izračun gustoće stanovništva uzet je u obzir planirani broj stalnih stanovnika na području općine 2020. godine
(1750 stanovnika)
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Gustoća stanovanja (stanovnika/ha) unutar građevinskog područja će biti i veća radi učešća
povremenih stanovnika, turista i drugih posjetitelja područja, odnosno još oko 800 korisnika
prostora (dakle ukupno 2550 stanovnika, za koje je osigurano građevinsko područje. U tom
slučaju gustoća stanovanja prelazi minimum propisan Prostornim planom Šibensko kninske
županije (članak 95. stavak 2. točka b.3) od najmanje 5 stanovnika na ha (cca 6,0 st/ha).
3.3. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti
3.3.1. Gospodarske djelatnosti
Turizam
Ovim Izmjenama i dopunama Planom se određuju izdvojena građevinska područja izvan naselja
Ugostiteljsko-turističke namjene (T2):
Pod ugostiteljsko-turističkom namjenom (T2) podrazumijevaju se smještajni kapaciteti u
turističkim naseljima u obliku vila, glamping kućica i sl. sa dodatnim hotelima. Pored osnovnih
smještajnih kapaciteta podrazumijeva se i gradnja pratećih ugostiteljsko-zabavnih i športsko
rekreacijskih sadržaja.
1. Na području naselja Puljane prikazano na kartografskom prikazu broj 4.12 Građevinska
područja određeno je izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko - turističke namjene
(T2), površine 4 ha, za smještaj ugostiteljsko-turističkih građevina (smještajnih
kapaciteta sa pratećim sadržajima). Maksimalni smještajni kapacitet je 200 kreveta.
2. Na području naselja Suknovci
prikazano na kartografskom prikazu broj 4.13
Građevinska područja određeno je izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene (T2), površine 4 ha, za smještaj ugostiteljsko-turističkih građevina
(smještajnih kapaciteta sa pratećim sadržajima). Maksimalni smještajni kapacitet je 250
kreveta.
3. Na području naselja Lukar prikazano na kartografskom prikazu broj 4.22 Građevinska
područja određeno je izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko - turističke namjene
(T2), površine 2 ha, za smještaj ugostiteljsko-turističkih građevina (smještanih kapaciteta
sa pratećim sadržajima). Maksimalni smještajni kapacitet je 50 kreveta.
Planiranje izgradnje građevina i uređenje prostora u izdvojenim građevinskim područjima
ugostiteljsko turističke namjene (T2) iz ovog članka provodi na temelju Urbanističkog plana.
Prikaz Kat. čestica na kojima se planiraju turističke zone
NASELJE

PULJANJE
SUKNOVCI
LUKAR

BR.KAT.Č.

574/8
429/1
333/2
340
339
180/1

POVRŠINA
(ha)

103,39
12,6
4,7
2,3
0,013
549,6

VLASNIŠTVO

NAMJENA

RH
RH
RH
ŠUMARIJA
PRIVATNO
RH

T2
T2
T2

POVRŠINA
(ha)

KIG/ KIS

4
4

0,4/0,8
0,4/0,8

2

0,4/0,8
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Planiranje navedenih zona sukladno je članku 39. odredbi za provođenje Prostornog plana
Šibensko kninske županije koji ističe da se nove zone ugostiteljsko-turističke namjene izvan
prostora ograničenja u ZOP-u planiraju u PPUO/G ukoliko takvih zona nema planiranih na
području JLS
-a, a postoje preduvjeti za njihovo planiranje. Obzirom da na području općine
Promina nema planiranih zona ugostiteljsko-turističke namjene prostornim planom ŠKŽ, a za
planiranje istih ima potrebe radi jačanja gospodarske osnove općine i omogućavanja
zapošljavanja, ovim Izmjenama i dopunama planirane su navedene zone.
4. Obvezna izrada prostornih planova detaljnijeg stupnja izrade
Obveza izrade urbanističkih planova uređenja utvrđena je za neuređene dijelove građevinskog
područje te izdvojena građevinska područja izvan naselja sukladno Zakonu.
Za izgradnju građevina u nizu u skladu s odredbama prostornog plana šireg područja propisana
je obveza izrade detaljnog plana uređenja.
Obvezna izrada urbanističkih planova na području Općine
BR. NAZIV
OBUHVAT
1.
2.
3.
4.
5.

Izdvojeno građevinsko područje
izvan naselja
Gospodarska zona 2 BILA STRANA
Izdvojeno građevinsko područje
izvan naselja (I)
Ugostiteljsko
turistička
zona Izdvojeno građevinsko područje
PULJANI
izvan naselja (T2)
Ugostiteljsko
turistička
zona Izdvojeno građevinsko područje
SUKNOVCI
izvan naselja (T2)
Ugostiteljsko turistička zona
Izdvojeno građevinsko područje
izvan naselja (T2)
LUKAR
Gospodarska zona 1 SUKNOVCI

POVRŠINA
(ha)
9,3
8,6
4
4
2

Na podruju Općine na snazi je Urbanistički plan uređenja: „ UPU ZONE OKLAJ – CENTAR 1.
I OKLAJ ZONA MJEŠOVITE NAMJENE U OKLAJU („Službeni vjesnik Šibensko – kninske
županije“, broj 11/17.) obuhvata 38,83 ha. Planom je izvršena detaljnija namjena površina te
određeni uvjeti smještaja i gradnje za planiranu gospodarsku – proizvodnu namjenu (I), i

poslovnu namjenu (K1), te druge prateće namjene.

6

OBRAZLOŽENJE

Izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja općine Promina 3

5. Provedba plana
5.1. U tekstualnom dijelu – odredbama za provođenje
Izmjene odredbi za provođenje Prostrtog plan uređenja Općine Promina („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije„ br: 5/09, 7/14 i 5/17)) obuhvaćaju:
a) Usklađivanje odredbi sa činjenicom da je za centar naselja Oklaj donesen Urbanistički
plan uređenja (Članak 46a.);
b) Izmjena odredbi koje se odnose na planiranje izdvojenih građevinskih područja izvan
naselja - Ugostiteljsko-turističke namjene (T2): Puljanje, površine 4 ha, Suknovci,
površine 4 ha i Lukar, površine 2 ha. (članak 83.);
c) Dodavanje novog članka 83a. u vezi planiranja izdvojenih građevinskih područja izvan
naselja - Ugostiteljsko-turističke namjene (T2);
d) Izmjena odredbi u odnosu na obveznu izradu prostornih planova užih područja (članak
144.).
5.2. U grafičkom dijelu
1) Na kartografskome prikazu: br. 4. „Granice građevinskih područja „ u mjerilu 1:5000
izvršena je korekcija građevinskih područja naselja, povećanjem za 1,11 ha.
2) Na kartografskome prikazu: br. 4. „Granice građevinskih područja „ u mjerilu 1:5000 na
listovima 4.12., 4.13. i 4.22. ucrtana su izdvojena građevinska područja izvan naselja za
ugostiteljsko turističku namjenu u naseljima Puljane, Suknovci i Lukar.
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OBRAZLOŽENJE

Izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja općine Promina 3

Grafički dio

U grafičkom dijelu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Promina
sadržani su kartografski prikazi GRAĐEVINSKA PODRUČJA (1:5000), Listovi broj:
4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15,
4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31,
4.32. i 4.33.

8

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE PROMINA - 3. Izmjene i dopune

ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna PPUO Promina

URBOS BIRO ZA PROSTORNO PLANIRANJE URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA, d.o.o, Karamanova 11, SPLIT
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javnom sektoru, Zakona o ﬁskalnoj odgovornosti, te
provedbenim propisima.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 31.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave
u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije, a
primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.
KLASA: 400-08/18-01/1
URBROJ: 2182/09-18-01
U Oklaju, 30. studenog 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNICA
Davorka Bronić, v. r.
____________________

Članak 4.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se
iznos sredstava od 1.500,00 kuna. Za svakog člana
Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se
iznos sredstava od 1.650,00 kuna.
Članak 5.
Sredstva raspoređena prema članku 4. ove Odluke
doznačuju se na žiro račun političke stranke, odnosno
na poseban račun člana Općinskog vijeća izabranog s
liste grupe birača, tromjesečno, u jednakim iznosima.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije.“
KLASA: 402-08/18-01/5
URBROJ: 2182/09-18-01
Oklaj, 30. studenog 2018. god.
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Na temelju odredbe članka 2. st.3., 3. st.2., 4. st.2.
i 5. i 7. stavak 2. Zakona o ﬁnanciranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj
24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17), te članka 25.
st.2. al.22. Statuta Općine Promina („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“ broj 2/18, 7/18), Općinsko vijeće Općine Promina na 11. sjednici dana 30. studenog 2018. god. donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka i lista grupe birača zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Promina
za 2019. god.
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad
političkih stranaka i lista grupe birača zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Promina koja su osigurana
u proračunu Općine Promina za 2019. godinu.
Članak 2.
Za rad političkih stranaka i liste grupe birača
određuje se ukupan iznos od 16.500,00 kuna.
Članak 3.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj političkoj
stranci i listi birača pripadaju sredstva razmjerno broju
njenih članova u općinskom vijeću u trenutku konstituiranja.
Za svakog izabranog člana podzastupljenog spola,
u slučaju da je jedan od spolova podzastupljen, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu razmjerno broju članova općinskog vijeća podzastupljenog
spola, u visini od 10% iznosa predviđenog za svakog
vijećnika.

Petak, 07. prosinca 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNICA
Davorka Bronić, v. r.
____________________
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Na temelju članka 109. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13,
65/17) i članka 25. st.2. al.9. Statuta Općine Promina
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj
2/18, 7/18), Općinsko vijeće Općine Promina na 11.
sjednici održanoj dana 30. studenog 2018. god. donosi

ODLUKU
o donošenju III. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Promina
Članak 1.
Ovom odlukom donose se III. izmjene i dopune
prostornog plana uređenja Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br: 5/09, 7/14,
5/17) (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune).
Članak 2.
Izmjene i dopune sadržane su u elaboratu „Izmjene
i dopune prostornog plana uređenja Općine Promina“
stručnog izrađivača URBOS d.o.o Split (broj elaborata: 744/18.), koji se sastoji od sljedećih dijelova:
Knjiga 1.
A. Tekstualni dio:
I OBRAZLOŽENJE
II ODREDBE ZA PROVOĐENJE
B. Graﬁčki dio
4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

Petak, 07. prosinca 2018.
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GRAĐEVINSKA PODRUČJA (1:5000), Listovi broj:
4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.10, 4.11,
4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17,4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22,
4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32. i 4.33.

1:5000

Stupanjem na snagu ove Odluke Graﬁčki prikazi: GRAĐEVINSKA PODRUČJA, Listovi broj: 4.01, 4.02,
4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22,
4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32. i 4.33 u mjerilu 1:5000 iz članka 2. stavka 1. točke „B) Graﬁčki dio“ Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko kninske
županije “ broj: 5/09, 7/14 i 5/17) prestaju važiti.
Umjesto graﬁčkih prikaza iz gornjeg stavka primjenjivat će se graﬁčki prikazi: GRAĐEVINSKA PODRUČJA, Listovi broj: 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17,
4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32. i 4.33 u mjerilu 1:5000 iz članka
2. stavka 1. točke „B) Graﬁčki dio“ iz ove Odluke.
ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Članak 3.
U Odluci o donošenju prostornog plana uređenja Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“ broj 5/09, 7/14 i 5/17) članak 46.a stavak 2. mijenja se i glasi:
„Za zonu iz stavka 1. ovog članka donesen je Urbanistički plan uređenja („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“ broj 11/17) kojim je izvršena detaljnija namjena površina te određeni uvjeti smještaja i gradnje za
planiranu gospodarsku – proizvodnu namjenu (I), poslovnu namjenu (K1), te druge prateće namjene.“
Članak 4.
U članku 83. stavku 1. dodaje se nova točka 1. koja glasi:
•
Ugostiteljsko-turističke namjene (T2):
Puljane, površine 4 ha,
Suknovci, površine 4 ha i
Lukar, površine 2 ha.
Dosadašnje točke 1., 2., 3. i 4. postaju točke 2., 3., 4. i 5.
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Pod ugostiteljsko-turističkom namjenom (T2) podrazumijevaju se smještajni kapaciteti u turističkim naseljima u obliku vila, glamping kućica i sl. s dodatnim hotelima. Pored osnovnih smještajnih kapaciteta podrazumijeva se i gradnja pratećih ugostiteljsko-zabavnih i športsko rekreacijskih sadržaja.“
Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 3., 4., 5., 6., 7. i 8.
Članak 5.
Iza članka 83. dodaje se članak 83.a koji glasi:
„Članak 83.a
Na području naselja Puljane, prikazano na kartografskom prikazu broj 4.12 Građevinska područja, utvrđuje
se izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko - turističke namjene (T2), površine 4 ha, za smještaj ugostiteljsko-turističkih građevina (smještajnih kapaciteta sa pratećim sadržajima). Maksimalni smještajni kapacitet je
200 kreveta.
Na području naselja Suknovci, prikazano na kartografskom prikazu broj 4.13 Građevinska područja, utvrđuje se izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko - turističke namjene (T2), površine 4 ha, za smještaj ugostiteljsko-turističkih građevina (smještajnih kapaciteta sa pratećim sadržajima). Maksimalni smještajni kapacitet
je 250 kreveta.
Na području naselja Lukar, prikazano na kartografskom prikazu broj 4.22 Građevinska područja, utvrđuje se
izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko - turističke namjene (T2), površine 2 ha, za smještaj ugostiteljsko-turističkih građevina (smještanih kapaciteta sa pratećim sadržajima). Maksimalni smještajni kapacitet je 50
kreveta.
Planiranje izgradnje građevina i uređenje prostora u izdvojenim građevinskim područjima ugostiteljsko turističke namjene (T2) iz ovog članka provodi na temelju Urbanističkog plana uređenja u skladu sa sljedećim
smjernicama:
– minimalna površina za smještajne i prateće građevine (ugostiteljske građevine, spremišta i sl.) iznosi 100
m2 po jednom krevetu;
– maksimalni koeﬁcijent izgrađenosti 0,4;
– maksimalni koeﬁcijent iskorištenosti 0,8;
– minimalna velićina građevinske čestice iznosi 2000 m2;
– smještajne građevine turističkog naselja mogu se graditi kao replika autohtonih zaseoka, vile, tipske kućice,
glamping kućice i sl. uz mogućnost izgradnje manjih hotela;
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– sportsko-rekreacijske i zabavne građevine mogu zauzimati do 35% površine ugostiteljsko - turističke zone;
– preostale površine namjenjene su prometnim površinama, površinama za infrastrukturu te uređenim zelenim površinama;
– visine zgrada za smještaj turističkog naselja mogu biti najviše do dvije nadzemne etaže odnosno 7,0 m,
mjereno od najniže točke uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine;
– potreban broj parkirališnih mjesta je potrebno riješiti unutar zone;
– vodopskrba se rješava priključkom na javni vodopskrbni sustav;
– elektroopskrba se rješava priključenjem na elektrodistribucijsku mrežu, uz mogućnost korištenja sunčeve
nergije postavljanjem sunčevih panela na krovovima građevina;
– odvodnja otpadnih voda mora se riješiti propisnim zatvorenim kanalizacijskim sustavom.“
Članak 6.
Članak 144. mijenja se i glasi:
„Obveza izrade urbanističkih planova uređenja utvrđena je za neizgrađene dijelove građevinskog područja te
izdvojena građevinska područja izvan naselja sukladno Zakonu.
Za izgradnju građevina u nizu u skladu s odredbama prostornog plana šireg područja propisuje se obveza
izrade detaljnog plana uređenja.
Tablica: Obvezna izrada urbanističkih planova na području Općine

BR.

NAZIV

2.

Gospodarska zona 1
SUKNOVCI
Gospodarska zona 2
BILA STRANA
Ugostiteljsko-turistička zona
PULJANI
Ugostiteljsko-turistička zona
SUKNOVCI
Ugostiteljsko-turistička zona
LUKAR

3.
4.
5.
6.

OBUHVAT
Izdvojeno građevinsko područje izvan
naselja (I)
Izdvojeno građevinsko područje izvan
naselja (I)
Izdvojeno građevinsko područje izvan
naselja (T2)
Izdvojeno građevinsko područje izvan
naselja (T2)
Izdvojeno građevinsko područje izvan
naselja (T2)

POVRŠINA
(ha)
9,3
8,6
4
4
2

Važeći Urbanistički planovi uređenja:
„UPU - ZONE OKLAJ – CENTAR 1. I OKLAJ - ZONA MJEŠOVITE NAMJENE U OKLAJU“ („Službeni
vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj 11/17) obuhvata 38,83 ha. Planom je izvršena detaljnija namjena
površina te određeni uvjeti smještaja i gradnje za planiranu gospodarsku – proizvodnu namjenu (I), i poslovnu
namjenu (K1), te druge prateće namjene.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 7.
Elaborat Izmjena i dopuna sačinjen je u šest izvornika i sadrži uvezani tekstualni i graﬁčki dio Prostornog
plana, ovjeren pečatom Općinskog vijeća Općine Promina i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine
Promina sastavni je dio ove Odluke. Jedan izvornik čuva se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Promina.
Uvid u Izmjene i dopune može se izvršiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Promina i na mrežnim
stranicama Općine Promina.
Svi upravni postupci započeti prije stupanja na snagu ove Odluke mogu se dovršiti prema odredbama ove
Odluke ukoliko su povoljniji za stranku.
Članak 8.
Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Promina stupa na snagu osmog
dana od objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
Graﬁčki dio Izmjena i dopuna i Obvezni prilozi Izmjena i dopuna, koji čine sastavni dio ove Odluke, nisu
predmet objave.
KLASA: 350-02/18-01/1
URBROJ: 2182/09-18-13
Oklaj, 30. studenog 2018. godine
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNICA
Davorka Bronić, v. r.
____________________

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE PROMINA - 3. Izmjene i dopune

B. GRAFIČKI DIO
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
GRAĐEVINSKA PODRUČJA (1: 5000):
kartografski prikazi broj:
4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16,
4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32. i
4.33.

URBOS BIRO ZA PROSTORNO PLANIRANJE URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA, d.o.o, Karamanova 11, SPLIT

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE PROMINA - 3. Izmjene i dopune

PRILOZI

URBOS BIRO ZA PROSTORNO PLANIRANJE URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA, d.o.o, Karamanova 11, SPLIT

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE PROMINA - 3. Izmjene i dopune

Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine
Promina sa smanjenim sadržajem

URBOS BIRO ZA PROSTORNO PLANIRANJE URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA, d.o.o, Karamanova 11, SPLIT
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Aktivnost
3
38
381
381
381
381
Glava
Program
Aktivnost
3
38
382
Glava
Program
Aktivnost
3
37
372
372
372
372
372

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

A100013 GRAĐANSKE UDRUGE
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Donacije za financiranje aktivnosti udruga proizišlih iz
Domovinskog rata
Donacije za financiranje aktivnosti i manifestacija udruga u
poljoprivredi
Donacija Crveni križ
Donacija Dom za starije osobe Oklaj
1012 VJERSKE ZAJEDNICE
111 VJERSKE ZAJEDNICE
A100014 VJERSKE ZAJEDNICE
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Kapitalne donacije vjerskim zajednicama
1007 SOCIJALNA ZAŠTITA
103 Socijalna zaštita
A100006 Socijalna zaštita stanovništva
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI, POMOĆI IZ PRORAČUNA
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima
Pomoć za opremanje novorođene djece
Pomoć nezaposlenim osobama (ogrjev)
Pomoć za školsku opremu učenika
Pomoć studentima za troškove studiranja
Sufinanciranje cijene prijevoza učenika

372
Glava
Program
Aktivnost

1002
100
A100002
Izvor
3
35
352

Utorak, 17. travnja 2018.

32,287.50
32,287.50
32,287.50
32,287.50

32,287.50
32,287.50
32,287.50
32,287.50

100.00
100.00
100.00
100.00

15,000.00

15,000.00

100.00

3,000.00

3,000.00

100.00

7,000.00
7,287.50
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
213,000.00
213,000.00
213,000.00
213,000.00
213,000.00
213,000.00
35,000.00
26,000.00
36,000.00
50,000.00
50,000.00

7,000.00
7,287.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
192,162.38
192,162.38
192,162.38
192,162.38
192,162.38
192,162.38
17,000.00
23,750.00
36,000.00
50,000.00
50,044.50

Ostale socijalne pomoći

16,000.00

15,367.88

IZVRŠNO TIJELO I ADMINISTRACIJA
Javna uprava i administracija
Subvencije poljoprivrednicima
Prihodi za posebne namjene
Rashodi poslovanja
Subvencije poljoprivrednicima

100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00

98,770.25
98,770.25
98,770.25
98,770.25
98,770.25
98,770.25

100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90.22
90.22
90.22
90.22
90.22
90.22
48.57
91.35
100.00
100.00
100.09
96.05
98.77
98.77
98.77
98.77
98.77
98.77

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora

100,000.00

98,770.25

98.77

Ovaj godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Promina za razdoblje 01.01.-31.12.2017. godine objavit
će se na internetskim stranicama Općine Promina (www.promina.hr).
KLASA: 400-06/18-01/1
URBROJ: 2182/09-18-01
Oklaj, 29. ožujka 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNICA
Davorka Bronić, v.r.
___________________
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Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17) te članka 25.
st.2. al.9. Statuta Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 2/18) Općinsko vijeće
Općine Promina na 6. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2018. god. donijelo je

ODLUKU
o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Promina sa smanjenim sadržajem
I. PREDMET ODLUKE I POLAZNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom pokreće se postupak izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Promina
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sa smanjenim sadržajem („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br: 5/09, 7/14 i 5/17) (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune).
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem (dalje u tekstu: Odluka) sadrži: pravnu osnovu za
izradu i donošenje Izmjena i dopuna, razloge donošenja Izmjena i dopuna, obuhvat Izmjena i dopuna, sažetu
ocjenu stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna, ciljeve 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 nacrta Izmjena i
dopuna.
II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU IZMJENA
I DOPUNA
Članak 2.
Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i
dopuna sadržana je u:
- člancima 86. do 113. Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine”, broj 153/13 i 65/17),
- pravnim pravilima Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova
(„Narodne novine” broj 106/98, 39/04, 45/04 163/04)
- Pravilniku o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine smanjenog sadržaja i sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza i obveznim
prilozima toga plana („Narodne novine“ br. 135/2010)
- ostalim važećim propisima iz područja prostornog uređenja i posebnim propisima.
III. RAZLOZI ZA DONOŠENJE IZMJENA I
DOPUNA
Članak 3.
Razlozi za donošenje Izmjena i dopuna su:
1. planiranje turističke zone izvan Nacionalnog
parka Krka
2. korekcija građevinskih područja naselja
3. razgraničenje neuređenog i uređenog građevinskog područja naselja, te izgrađenih dijelova
građevinskih područja za urbanu preobrazbu i sanaciju.
IV. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA
Članak 4.
Obuhvat Izmjena i dopuna odnosi se na administrativno-teritorijalno područje jedinice lokalne
samouprave – Općine Promina.
V. OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA
I DOPUNA
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Članak 5.
Razvoj gospodarstva kao jedan od ključnih razvojnih ciljeva pretpostavlja planiranje gospodarskih
zona. Turizam je danas vodeća gospodarska grana koja
može osigurati nova radna mjesta i dodatne prihode lokalnoj zajednici. Na području Općine nema planiranih
zona ugostiteljsko turističke namjene, stoga se ovim
izmjenama i dopunama planira ugostiteljsko-turistička
zona ukupne površine do 10 ha (maksimalnog kapaciteta 500 kreveta) izvan područja nacionalnog parka
Krka.
Građevinska područja određena prostornim planom uređenja Općine svojom površinom zadovoljavaju potrebe stanovanja, odnosno izgradnje individualnih građevina zainteresiranih stanovnika. Međutim,
pojedine potrebe za stanovanjem, obzirom na vlasničke odnose i nedjelotvornost drugih mjera zemljišne
politike i uređenja građevinskih područja ne mogu se
zadovoljiti u okviru planiranih namjena. Stoga je za
pojedine pojedinačne zahtjeve, a u skladu s politikom
revitalizacije ruralnog prostora, potrebno izvršiti korekciju površina, sukladno Zakonu.
Stupanjem na snagu Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17) (dalje u
tekstu: Zakon) neuređenim dijelom građevinskog područja smatraju se neizgrađeni dijelovi građevinskog
područja određeni Prostornim planom, na kojima se,
sukladno Zakonu, do donošenja urbanističkih planova uređenja ne može izdati akt za građenje nove
građevine. Člankom 201. Zakona utvrđena je obveza
jedinica lokalne samouprave da prostorne planove
uređenja dopune na način da u njima odrede neuređene
dijelove građevinskog područja i izgrađene dijelove
tih područja planirane za urbanu preobrazbu, u skladu
sa Zakonom.
VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA
IZMJENA I DOPUNA
Članak 6.
Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna su
sljedeći:
1. Novu ugostiteljsko-turističku zonu planirati izvan NP Krka i to na području Suknovaca i Puljana,
kao turističko naselje s pratećim sadržajima, ukupne
površine do 10 ha i maksimalnog kapaciteta do 500
kreveta
Na području bivše vojne zone Lukar planirati
poslovno ugostiteljske i športsko rekreacijske sadržaje
na ukupnoj površini do maksimalno 1 ha.
2. Omogućiti realizaciju pojedinačnih zahtjeva za
gradnjom stambenih građevina na području Općine
sukladno zatečenim vlasničkim odnosima, radi repopulacije ovog područja
Korigiranje građevinskog područja provest će se
sukladno zakonskim odredbama i smjernicama prostornog plana Šibensko kninske županije.
3. Razgraničenje neizgrađenog građevinskog područja na uređeno i neuređeno provesti sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju, na način da se
neuređenim dijelom građevinskog područja smatra
ono na kojemu nije izgrađena planirana osnovna in-
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frastruktura koju čine građevine za odvodnju otpadnih
voda i prometna površina preko koje se osigurava pristup do građevne čestice, odnosno zgrade.
VII. STRUČNE PODLOGE POTREBNE ZA IZRADU PLANA
Članak 7.
Za izradu Izmjena i dopuna predviđa se provedba
postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja
na okoliš.
VIII. NAČIN PRIBAVLJANJASTRUČNIH
RJEŠENJA
Članak 8.
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.
IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU
ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA,
TE DRUGIH SUDIONIKA, KORISNIKA PROSTORA, KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI
PROSTORNOG PLANA
Članak 9.
U smislu članka 90. Zakona o prostornom uređenju,
javnopravna tijela određena posebnim propisima koja
nositelju izrade prostornog plana dostavljaju zahtjeve
(podatke, planske smjernice i propisane dokumente) i
drugi sudionici u izradi Izmjena i dopuna sudjelovat
će u njihovoj izradi na način da će od njih biti zatraženi uvjeti koje treba poštivati u izradi Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna u odnosu na članak 3. toč.3. ove
Odluke. Ista tijela će biti pozvana na javnu raspravu u
postupku donošenja Izmjena i dopuna Plana.
Javnopravna tijela iz stavka 1. ovog članka dužna
su svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) dostaviti Nositelju izrade u roku od
30 dana od dostave ove Odluke i poziva za dostavu
zahtjeva iz prethodnog stavka ovog članka.
Javnopravna tijela iz stavka 1. ovog članka su:
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
- Ministarstvo poljoprivrede, Ul. Grada Vukovara
78, 10000 Zagreb
- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za razvoj i strateško
planiranje, Vončinina 3, 10000 Zagreb
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne
baštine, Konzervatorski odjel u Šibeniku, Stube J.
Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik
- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno
područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35, 21000
Split
- Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Trg kralja Petra Krešimira IV br.1, 10000 Zagreb
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- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni
ured za zaštitu i spašavanje Šibenik, Velimira Škorpika
5, 22000 Šibenik
- MUP – Policijska uprava Šibensko-kninska, Služba upravnih i inspekcijskih poslova, Velimira Škorpika
5, 22000 Šibenik
- Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Trg P. Šubića I br. 2, 22000 Šibenik
- Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za
prostorno uređenje i gradnju, Trg P. Šubića I br. 2,
22000 Šibenik
- Šibensko-kninska županija, Županijski ured za
pomorstvo, promet i otočni razvoj, Trg. P. Šubića I br.
2, 22000 Šibenik
- Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije, Velimira Škorpika 27, 22000
Šibenik
- Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb
- Hrvatske šume, Uprava šuma - Podružnica Split,
Kralja Zvonimira 35/III, 21000 Split
- HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.,
Elektra Šibenik, Ante Šupuka 1, 22000 Šibenik
- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split, Ljudevita Posavskog 5., 21000
Split.
- HP – Hrvatska pošta d.d., Borajska bb, Šibenik
- HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za
mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9,
10110 Zagreb
- Hrvatske ceste d.o.o. - Ispostava Šibenik, Velimira Škorpika 27, 22000 Šibenik.
- Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana
Dežmana 10, 10000 Zagreb
- HŽ Infrastruktura d.o.o., Mihanovićeva 12, 10000
Zagreb.
- Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50,
22000 Šibenik
X. PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA
ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK
ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA
TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISOM
Članak 10.
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 - 45 dana
- za provedbu javne rasprave - 15 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
Unutar planiranih okvirnih rokova moguća su
odstupanja u slučaju nepredviđenih razrada, usuglašavanja i poslova tijekom izrade Izmjena i dopuna. U
rokovima iz stavka 1. ovog članka nije sadržano vri-
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jeme potrebno za pribavljanje propisanih suglasnosti.
Ukoliko se, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša
(„Narodne novine”, broj 80/13, 153/13, 78/15), procijeni da je za izradu ovog Plana potrebno provesti
postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, rokovi
iz stavka 1. ovog članka izmijenit će se sukladno navedenom Zakonu i propisima koji iz njega proizlaze.
XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA
Članak 11.
Izmjene i dopune Plana ﬁnanciraju se iz sredstava
proračuna Općine Promina.
XII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Nositelj izrade dostavlja odluku o izradi Izmjena i
dopuna tijelima i osobama određenim posebnim propisima, s pozivom da mu, u roku određenom Zakonom,
dostave eventualne zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna.
Ako zahtjevi iz prethodnog stavka ne budu dostavljeni u roku, smatrat će se da tijela kojima je poziv
upućen nemaju takvih zahtjeva, te će se u izradi i
donošenju Izmjena i dopuna u obzir uzeti uvjeti koje
za njihov sadržaj određuju odgovarajući važeći propisi
i/ili dokumenti.
Članak 13.
Ova Odluka dostavit će se Zavodu za prostorno
uređenje Šibensko-kninske županije.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije.
KLASA: 350-02/18-01/1
URBROJ: 2182/09-18Oklaj, 29. ožujka 2018.

Svrha programa javnih potreba u kulturi je omogućiti redovne programske aktivnosti udruga u kulturi, podupiranje kulturnog amaterizma i kulturnog
stvaralaštva te preko drugih manifestacija obogatiti
kulturno – zabavni život građana.
Cilj programa javnih potreba u kulturi je zadovoljiti kulturne potrebe građana Općine Promina te podizanje kulturne ponude općine.
Program javnih potreba u kulturi sastoji se od temeljnih programa i to:
1. Program kulturnih manifestacija
- Tradicionalne Prominske igre
- Dan državnosti – prominski bronzin
- Dan Općine
- Velika Gospa
- Božićna priredba i advent
2. Ostali programi
- Financiranje aktivnosti i manifestacija udruga
iz područja kulture
- Financiranje Radio Drniš d.o.o.
Za potrebe provođenja svih programa koji su sastavni dio programa javnih potreba u kulturi Općine
Promina za 2018. godinu osigurana su proračunska
sredstva u proračunu Općine Promina za 2018. godinu,
u ukupnom iznosu od 290.000,00 kn (-5.000,00 kn).
Jedinstveni upravni odjel obvezan je pratiti ostvarenje programa javnih potreba u kulturi.
Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom vjesniku Šibensko – kninske
županije.
KLASA: 402-05/18-01/2
URBROJ: 2182/09-18-01
Oklaj, 29. ožujka 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA

PREDSJEDNICA
Davorka Bronić, v.r.
___________________
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Na temelju članka 9a. Zakona o ﬁnanciranju javnih
potreba u kulturi (Narodne novine, broj 47/90, 27/93,
38/09) i članka 25. stavak 2. alineja 3. Statuta Općine
Promina (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije,
broj 02/18) Općinsko vijeće Općine Promina na svojoj
6. sjednici, održanoj 29. ožujka 2018. godine donosi

IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi
Općine Promina za 2018. godinu (I.)
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PREDSJEDNICA
Davorka Bronić, v.r.
___________________
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Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i
110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i
članka 25. stavak 2. alineja 3. Statuta Općine Promina (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj
02/18), Općinsko vijeće Općine Promina na svojoj 6.
sjednici, održanoj 29. ožujka 2018. godine, donosi
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Članak 16.
Vrtić će svoju djelatnost obavljati na temelju godišnjeg plana i programa rada te kurikuluma koji se
donosi za svaku pedagošku godinu u skladu s odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe i Nacionalnog kurikuluma za
predškolski odgoj i obrazovanje.
Članak 17.
Vrtić ima Statut i druge opće akte.
Statut Vrtića donosi Upravno vijeće uz prethodnu
suglasnost Osnivača.
Upravno vijeće Vrtića je dužno donijeti Statut u
roku od 90 dana od dana konstituiranja.
Statutom dječjeg vrtića pobliže se uređuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, vrste
i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja
usluga, radno vrijeme Vrtića, javnost rada te druga
pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje
Vrtića.
Članak 18.
Na međusobna prava i obveze Osnivača i Vrtića
koja nisu uređena ovom odlukom, primjenjuju se
odredbe Zakona o ustanovama, Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i drugih propisa koji reguliraju djelatnost ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja.
Članak 19.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića „Bubamara“
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.
1/17, 7/18).
Članak 20.
Ova Odluka objavit će u Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije po primitku rješenja nadležnog ministarstva o ocjeni sukladnosti iste odluke
sa zakonom.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom vjesniku Šibensko-kninske
Županije.
KLASA: 601-01/18-01/3
URBROJ: 2182/09-18-1
Oklaj, 25. srpnja 2018.

ODLUKU
o izmjenama Odluke o izradi III. izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Promina sa smanjenim sadržajem
Članak 1.
U Odluci o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.
4/18), u članku 3. stavku 1. točki 1. riječi: “turističke
zone“ zamjenjuju se riječima: „turističkih zona“.
Članak 2.
U članku 5. stavku 1. riječi: “planira ugostiteljsko-turistička zona“ zamjenjuju se riječima: „planiraju
ugostiteljsko-turističke zone“.
Članak 3.
U članku 6. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:
„1. Nove ugostiteljsko-turističke zone planirati
izvan NP Krka i to na području Suknovaca, Puljana
i Lukara kao turistička naselja s pratećim sadržajima,
ukupne površine do 10 ha i maksimalnog kapaciteta do
500 kreveta.“
Članak 4.
Ovim izmjenama Odluke o izradi III. izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Promina
sa smanjenim sadržajem ne mijenjaju se ciljevi i programska polazišta u pogledu ukupne veličine, lokacije
i kapaciteta turističkih zona, te se u smislu članka 90.
Zakona o prostornom uređenju od javnopravnih tijela
određenih posebnim propisima ne traži dopuna zahtjeva.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije.
KLASA: 350-02/18-01/1
URBROJ: 2182/09-18-7
Oklaj, 25. srpnja 2018.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA

PREDSJEDNICA
Davorka Bronić, v. r.
____________________

PREDSJEDNICA
Davorka Bronić, v. r.
____________________
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Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17) te članka 25.
st.2. al.9. Statuta Općine Promina („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“ br. 2/18, 7/18) Općinsko
vijeće Općine Promina na 8. sjednici održanoj dana
25. srpnja 2018. god. donijelo je

Petak, 10. kolovoza 2018.
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Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i
110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i
članka 25. stavak 2. alineja 3. Statuta Općine Promina
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ i na službenim web stranicama Općine
Promina.
KLASA: 361-01/18-01/1
URBROJ: 2182/09-18-01
Oklaj, 21. kolovoza 2018. god.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNICA
Davorka Bronić, v. r.
____________________

analizu troškova, ljudske kapacitete za provedbu projekta, način upravljanja projektom, doprinos ulaganja
te usklađenost projekta s razvojnom dokumentacijom
Općine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ i na službenim web stranicama Općine
Promina.
KLASA: 361-01/18-01/2
URBROJ: 2182/09-18-01
Oklaj, 21. kolovoza 2018. god.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA

38

Na temelju članka 35. toč.2. i 48. st.3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17), te članka 25. st.2. al.6.
Statuta Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 2/18, 7/18), Općinsko vijeće Općine Promina na 9. sjednici dana 21. kolovoza
2018. godine, donosi

ODLUKU
o suglasnosti za provedbu ulaganja na
području Općine Promina i prijavu na
natječaj investicijskog projekta „Pješačka
staza „Nečven – Mratovo – Nečven“
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Promina
za provedbu investicijskog projekta „Pješačka staza
Nečven – Mratovo - Nečven“ te ujedno i suglasnost za
prijavu na natječaj za provedbu Mjere M7 „Temeljne
usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.
(„NN“- 48/18), podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga
za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme
i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ provedbu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga
za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme
i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ za
dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava
za ﬁnanciranje investicijskog projekta „Pješačka staza
Nečven – Mratovo – Nečven“.
Članak 2.
Ova suglasnost daje se na temelju dokumenta
„Opis projekta“ koji se nalazi u privitku ove Odluke i
čini njen sastavni dio.
Opis projekta sadrži sve bitne podatke o projektu:
naziv i kratki opis projekta, naziv korisnika, društvenu
opravdanost projekta, ﬁnancijski kapacitet korisnika i

Utorak, 04. rujna 2018.

PREDSJEDNICA
Davorka Bronić, v. r.
____________________
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Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17) te članka 25.
st.2. al.9. Statuta Općine Promina („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“ br. 2/18, 7/18) Općinsko
vijeće Općine Promina na 9. sjednici održanoj dana
21. kolovoza 2018. god. donijelo je

ODLUKU
o dopunama Odluke o izradi III. izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Promina sa smanjenim sadržajem
Članak 1.
U Odluci o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.
4/18, 9/18), u članku 3. stavku 1. dodaje se točka 4.
koja glasi:
„ 4. korekcija sadržaja zone gospodarsko – komunalne namjene (K3) Lukar“.
Članak 2.
U članku 6. stavku 1. dodaje se točka 4. koja glasi:
„Korekcijom sadržaja zone gospodarsko-komunalno namjene (K3) Lukar omogućit će se planiranje
sadržaja neophodnih za funkcioniranje sustava gospodarenja otpadom Općine, sukladno zahtjevima Zakona o održivom gospodarenju otpadom i smjernica
sadržanih Planom gospodarenja otpadom RH.
Korekcija pojedinih Odredbi za provođenje PPUO
Promina vezana je za dodavanje sadržaja sustava gospodarenja otpadom u zoni komunalno servisne namjene (K3) - Lukar.“
Članak 3.
Ovim dopunama Odluke o izradi III. izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Promina

Utorak, 04. rujna 2018.
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sa smanjenim sadržajem nema izmjena građevinskih
područja i dodatnog zauzimanja prostora u pogledu
ukupne veličine, lokacije i kapaciteta gospodarskih
zona, te se u smislu članka 90. Zakona o prostornom
uređenju od javnopravnih tijela određenih posebnim
propisima ne traži dopuna zahtjeva.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije.
KLASA: 350-02/18-01/1
URBROJ: 2182/09-18-8
Oklaj, 21. kolovoza 2018.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNICA
Davorka Bronić, v. r.
____________________
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Na temelju članka 35.b st.1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“
br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 25.
st.2. alineja 20. Statuta Općine Promina („Službeni
vjesnik Šibensko- kninske županije“ br. 2/18, 7/18),
Općinsko vijeće Općine Promina, na 9. sjednici dana
21. kolovoza 2018. god. donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu
općinskog načelnika
I.
Prihvaća se Izvješće o radu općinskog načelnika za
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. god.
II.
Izvješće iz toč.I. prilaže se ovom Zaključku i čini
njegov sastavni dio.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 021-06/18-01/2
URBROJ: 2182/09-18-01
Oklaj, 21. kolovoza 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNICA
Davorka Bronić, v. r.
____________________

2. OPĆINSKI NAČELNIK
11

Na temelju članka 19. st.1. al.5. Zakona o lokalnoj samoupravi i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/25, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17),
članka 6. stavka 1. i članka 117. stavka 5. Zakona o
socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14,
99/15, 52/16, 16/17, 130/17), članka 54. st.1. al.3.
Statuta Općine Promina Promina („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“ broj 2/18, 7/18), te članka 6. Programa socijalnih potreba Općine Promina
u 2018. god. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“ br. 11/17, 2/18, 9/18) Općinski načelnik
donosi

ODLUKU
o jednokratnoj potpori za školsku opremu
učenicima u 2018. god.
Članak 1.
Ovom odlukom određuju se visina, te uvjeti i način
ostvarivanja prava na jednokratnu potporu za nabavu
školske opreme učenicima u 2018. god.
Jednokratna potpora za nabavu školske opreme
učenicima u 2018. god. (u daljnjem tekstu: potpora)
je novčani iznos koji se dodjeljuje za svakog redovnog
učenika osnovne i srednje škole koji ima prebivalište
na području Općine Promina ako su ispunjeni uvjeti iz
članka 2. ove odluke.
Članak 2.
Pravo na potporu isplaćuje se jednom od roditelja,
posvojitelju ili skrbniku učenika (dalje u tekstu: podnositelj zahtjeva):
- za dijete koje je redovno upisano u osnovnu ili
srednju školu šk. god. 2018./2019.
- koje na dan podnošenja zahtjeva ima prijavljeno
prebivalište na području Općine Promina
- čiji punoljetni članovi zajedničkog kućanstva na
dan podnošenja zahtjeva nemaju dospjelih dugovanja
prema Općini Promina ni pravnim osobama u njenom
vlasništvu.
Članak 3.
Visina potpore iznosi 1.000,00 kn (tisućukuna) po
učeniku.
Članak 4.
Zahtjev za isplatu potpore podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Promina najkasnije do
15. rujna 2018. god.
Zahtjev se podnosi u pisanom obliku, na obrascu
koji čini sastavni dio ove Odluke.
Zahtjevu je potrebno priložiti:
1. kopiju osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za učenika
2. kopiju osobne iskaznice podnositelja zahtjeva
3. presliku rodnog lista (ili dokumenta iz kojeg je
vidljivo da je podnositelj zahtjeva posvojitelj ili skrbnik učenika)

