Šibensko – kninska županija

broj elaborata 791/20.

OPĆINA PROMINA
PROSTORNI PLAN UREĐENJA
SA SMANJENIM SADRŽAJEM
4. Izmjene i dopune

Ovaj elaborat sastavni je dio Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Promina (IV).
KLASA: 350-02/20-01/1
URBROJ: 2182/09-20-27
Oklaj, 17. prosinca 2020.

Predsjednica Općinskog vijeća Općine Promina:
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SADRŽAJ
OPĆI DIO
a.
b.
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 IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem

A. TEKSTUALNI DIO
ODREDEBE ZA PROVOĐENJE
OBRAZLOŽENJE

B. GRAFIČKI DIO
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
GRAĐEVINSKA PODRUČJA (1: 5000):
kartografski prikazi broj:
4.26, 4.27,4.31 i 4.32.
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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 - IV

Broj elaborata: 791/20
Split, 07.03.2020.godine

Na temelju članka 82. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 65/17 , 114/18,
39/19 i 98/19) za odgovornog voditelja izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostrnog plana uređenja
opine Promina - IV sa skraćenim sadržajem:
Ovlaštena arhitektica - urbanistica: GORDANA RADMAN, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja: A-U 158
TEHNIČKI DIREKTOR:
Maja Madiraca, dipl.oec.
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A. TEKSTUALNI DIO
ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Odluka o donošenju izmjena i dopuna PPUO Općine Promina
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Utorak, 22. prosinca 2020. godine

Na temelju članka 109. st. 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13,
65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 25. st. 2. al. 9. Statuta Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko
kninske županije“ broj: 2/18, 7/18 i „Službeno glasilo Općine Promina“ broj 01/20), Općinsko vijeće Općine Promina na 22. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2020. god. donosi

ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Promina  (IV)
Članak 1.
1) Ovom Odlukom donose se Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Promina (IV)
Promina („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije“, br: 5/09, 7/14, 5/17 i 14/18) u daljnjem tekstu:
Izmjene i dopune).
Članak 2.
1) Izmjene i dopune  sadržane su u Elaboratu „Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine
Promina“ izrađenog od URBOS d.o.o Split (broj elaborata: 791/20.), koji se sastoji od slijedećih dijelova:
Knjiga 1.
A. Tekstualni dio:
I   OBRAZLOŽENJE
II  ODREDBE ZA PROVOĐENJE
B. Grafički dio:
4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA
    GRAĐEVINSKA PODRUČJA (1:5000), Listovi broj:
    4.26, 4.27,  4.31 i 4.32.
							1:5000
				
2) Grafički prikazi: GRAĐEVINSKA PODRUČJA, Listovi broj: 4.26, 4.27, 4.31 i 4.32. 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 ,  5/17 i 14/18) prestaju važiti.
3) Stupanjem na snagu ove Odluke umjesto grafičkih prikaza iz gornjeg stavka primjenjivati će se
grafički prikazi:  GRAĐEVINSKA PODRUČJA, Listovi broj: 4.26, 4.27, 4.31 i  4.32. u mjerilu 1:5000  
iz članka 2. stavka 1.  točke B) „Grafički dio“ iz ove Odluke.
ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 3.
Iza članaka 5. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Promina  („Službeni vjesnik
Šibensko kninske županije “, broj: 5/09, 7/14 ,  5/17 i 14/18)  dodaje se novi naslov koji glasi:
„1.  UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENE POVRŠINA“
Članak 4.
Iza  naslova „1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENE POVRŠINA“ dodaje se novi članak 5a.
koji glasi:
Članak 5a.
Za prostor Općine Promina određeno je sljedeće korištenje i namjena površina:
POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE NASELJA
Građevinsko područje naselja izgrađeno/neizgrađeno
Proizvodno-poslovna namjena
Ugostiteljsko-turistička namjena

Stranica 41 - Broj 6

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE PROMINA

Utorak, 22. prosinca 2020. godine

POVRŠINE IZVAN NASELJA
Groblja
Gospodarsko proizvodna namjena (I,K1)
Gospodarsko proizvodna namjena za smještaj solarne elektrane (IPS)
Gospodarsko proizvodna namjena za gospodarenje građevinskim otpadom (OG)
Gospodarska komunalno servisna namjena – transfer stanica (K3)
Površine za iskorištavanje mineralnih sirovina (E3)
Sportsko rekreacijska namjena (R2)
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
Potencijala lokacija za vjetroelektranu (Lukar)
OSTALO POLJOPRIVREDNO TLO, ŠUME I ŠUKO ZEMLJIŠTE
Područje za moguće istraživanje smještaja sunčane elektrane (Razvođe)
Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
12.

OPĆINA PROMINA
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)
Ostalo poljoprivredne tlo, šume i šumsko zemljište
OPĆINA sveukupno

oznaka

ukupna
površina
(ha)

udio (%)

GP
GP
R2
+
I
T

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

3,1
2,72
0,08
0,03
0,13
0,07

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

K3

3,40

0,02

514,7

IPs

348,40

2,5

5

OG

5,70

0,04

307

E3
-

25,65
117,00
12.622,75
13.980,00

0,18
0,84
92,11
100

68,2
15
7,4*
8,0*

stan/ha
ha/stan*

u izračun gustoće stanovništva uzet je u obzir planirani broj stalnih stanovnika na području općine 2020.
godine (1750 stanovnika)

Članak 5.
Brojčana oznaka „1“ ispred naslova   „OSIGURAVANJE PROSTORA ZA GRAĐEVINE OD
VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I ŽUPANIJU“  mjenja se u brojčanu oznaku „1.1“.
Članak 6.
U članku 84a. na kraju se dodaje novi stavak koji glasi:
„U slučaju kada se područje obuhvata planirano za  gospodarsku – proizvodnu namjenu (IPs) za
smještaj solarnih elektrana preklapa s infrastrukturnim koridorima tada se u projektiranju solarne elektrane treba pridržavati provedbenih odredbi Prostornog plana Šibensko kninske županije, koje se odnose na
infrastrukturne koridore, kao i provedbenih odredbi Prostornog plana uređenja Općine Promina i Prostornog plana uređenja Grada Drniša (jedinica lokalne samouprave koja graniči sa predmetnim zahvatom), a
koje se odnose na udaljenost od građevinskih područja naselja.“
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ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.
1) 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.
2) Uvid u Izmjene i dopune može se izvršiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Promina i
na mrežnim stranicama Općine Promina.
3) Svi upravni postupci započeti prije stupanja na snagu ove Odluke mogu se dovršiti prema
odredbama ove Odluke ukoliko su povoljniji za stranku.
Članak 8.
1) Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Promina (IV) stupa na
snagu osmog dana od objave u „Službenom glasilu Općine Promina“.
2) Grafički dio Izmjena i dopuna i Obvezni prilozi Izmjena i dopuna, koji čine sastavni dio ove
Odluke, nisu predmet objave.
KLASA: 350-02/20-01/1
URBROJ: 2182/09-20-27
Oklaj, 17. prosinca 2020.

     OPĆINA PROMINA
     OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNICA:
Davorka Bronić, v.r.
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IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA

1. POLAZIŠTA
Pravni osnova za izradu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine
Promina
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,
65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
- 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.
Postupak Izmjene i dopuna Prostornog plana uređenja općine Promina započeo je donošenjem
Odluke izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim
sadržajem („Službeno glasilo općine Promina“, br. 1/20). Naknadno zbog proceduralnih razloga,
i u svezi akta Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja o usklađenosti zahvata s važećom
prostorno-planskom dokumentacijom (KLASA: 350-02/19-02/44; URBROJ: 531-06-2-3-20-02 od
izdano 24. siječnja 2020 godine) donesena je nova Odluke izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem („Službeno glasilo općine Promina“, br.
3/20) kojim je ranija stavljena Van snage. Nakon donošenja nove odluke nastavljeno je istim
postupkom izrade i donošenja prostornog plana te su zadržani ranije dostavljeni zahtjevi javno
pravnih tijela jer nisu izvršne nove izmjene planskih rješenja.
Razlozi za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Promina
Razlozi za donošenje Izmjena i dopuna iz članka 1. ove Odluke su:
Usklađivanje tekstualnog i grafičkog djela plana za gospodarsku zonu proizvodne namjene za
smještaja solarnih elektrane (IPs) – Razvodno plandište (na području naselja Razvođe), površine
211,8 ha, a sukladno zahtjevu iz točke IV. Potvrde o usklađenosti sa prostornim planovima
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Uprave za prostorno uređenje i dozvole
državnog značaja (Klasa:350-02/19-02/44; URBROJ:531-06-2-3-20-02; Zagreb, 24.01.2020).
Obuhvat Izmjena i dopuna
Obuhvat Izmjena i dopuna odnosi se na područje zone za gospodarsko proizvodnu namjenu
za smještaj solarne elektrane (IPs) prikazano na grafičkom prikazu na listovima 4.26., 4.27.,4.31., i
4.32.
Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna
Prostornim planom Općine Promina (Prostorni plan uređenja Općine Promina sa smanjenim
sadržajem („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 05/09, 07/14, 5/17 i 14/18)
člankom 83. provedbenih odredbi propisuje se sljedeće: „Planom se određuje izdvojeno
građevinsko područje izvan naselja gospodarske zone proizvodne namjene za smještaj solarne
1

OBRAZLOŽENJE

Izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja općine Promina 4

elektrane (oznaka namjene „IPs“) Razvodsko plandište (na području naselja Razvođe), površine
211,8 ha. U kartografskim prikazima građevinskih područja naselja broj 4.26, 4.27 i 4.32, za
područje Razvodsko plandište, planirana zona od 211,8 ha podijeljena je u područja „IPs –
gospodarsko-proizvodna namjena za solarnu elektranu“ i „područje za istraživanje mogućeg
smještaja sunčeve elektrane“. Potvrdom Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja o
usklađenosti zahvata s važećom prostorno-planskom dokumentacijom (KLASA: 350-02/1902/44; URBROJ: 531-06-2-3-20-02 od izdano 24. siječnja 2020 godine) utvrđena je neusklađenosti
tekstualnog i grafičkog dijela plana. Stoga je potrebno izmijeniti PPUO Promina i uskladiti isto.

2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA UREĐENJA
Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna

Cilj ovih izmjena je usklađenje tekstualnog i grafičkog djela plana za gospodarsku zonu
proizvodne namjene za smještaja solarnih elektrane (IPs) – Razvodno plandište (na području
naselja Razvođe), površine 211,8 ha.
Usklađenjem će se cjelokupna planirana površina od 211,8 izdvojeno građevinskog područja
izvan naselja gospodarske zone proizvodne namjene za smještaj solarne elektrane (oznaka
namjene „IPs“) Razvodsko plandište (na području naselja Razvođe), planirati kao „IPs –
gospodarsko-proizvodna namjena za solarnu elektranu“ u grafičkom prikazu na listovima 4.26.,
4.27.,4.31., i 4.32.
3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA
Ovim Izmjenama i dopunama nisu određivanje nove namjene niti su mijenjane postojeće
namjene, već se ispravlja greška i usklađuje prikaz namjene površina u grafičkom i tekstualnom
dijelu.
3.1. Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje površina
Izmjenama i dopunama za „Područje za istraživanje mogućeg smještaja sunčane elektrane
(Razvođe)“ prenamjenjuje se u „Gospodarsko proizvodnu namjenu za smještaj solarne elektrane
(IPS)“.
Korištenja i namjena površina usklađeni su sa grafičkim djelom:
POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE NASELJA
• Građevinsko područje naselja izgrađeno/neizgrađeno
• Proizvodno-poslovna namjena
• Ugostiteljsko- turistička namjena
POVRŠINE IZVAN NASELJA
• Groblja
• Gospodarsko proizvodna namjena (I,K1)
• Gospodarsko proizvodna namjena za smještaj solarne elektrane (IPS)
• Gospodarsko proizvodna namjena za gospodarenje građevinskim otpadom (OG)
• Gospodarska komunalno servisna namjena – transfer stanica (K3)
• Površine za iskorištavanje mineralnih sirovina (E3)
• Sportsko rekreacijska namjena (R2)
2
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INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
• Potencijala lokacija za vjetroelektranu (Lukar)
OSTALO POLJOPRIVREDNO TLO,ŠUME I ŠUKO ZEMLJIŠTE
• Područje za moguće istraživanje smještaja sunčane elektrane (Razvođe)
3.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina
Ovim izmjena i dopunama u iskazu namjene površina briše se namjena u pod rednim brijem 11.
„Područje za istraživanje mogućeg smještaja sunčane elektrane (Razvođe) od 126 h.“
Ovim se usklađuje grafički i tekstualni dio.
Usklađeni iskaz namjene površina dat je u donjoj tablici.
Tablica: Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.

OPĆINA PROMINA
GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA ukupno
izgrađeni dio građevinskog područja naselja
Sportsko rekreacijska namjena
Groblja
Gospodarsko proizvodna namjena
Ugostiteljsko- 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)
Ostalo poljoprivredne tlo, šume i šumsko
zemljište
OPĆINA sveukupno

GP
GP
R2
+
I
T

ukupna
površina
(ha)
433,73
380,64
10,56
3,96
18,21
10,00

K3

3,40

0,02

514,7

IPs

348,40

2,5

5

OG

5,70

0,04

307

E3
-

25,65
117,00

0,18
0,84

68,2
15

-

12.622,75

92,11

7,4*

13.980,00

100

8,0*

oznaka

udio
(%)

stan/ha
ha/stan*

3,1
2,72
0,08
0,03
0,13
0,07

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

u izračun gustoće stanovništva uzet je u obzir planirani broj stalnih stanovnika na području općine 2020. godine (1750
stanovnika)
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3.3. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti
3.3.1. Gospodarske djelatnosti
Gospodarsko proizvodna namjena za smještaj solarne elektrane
Ovim Izmjenama i dopunama „Područje za istraživanje mogućeg smještaja sunčane elektrane
(Razvođe) od 126 h“ prenamjenjuje se u „Gospodarsko proizvodnu namjenu za smještaj
solarne elektrane – IPs“.
Važeći PPUO Promina

ID PPUO- IV Promina

Nakon usklađenja ovim ID PPUO izdvojene zone „Gospodarsko proizvodne namjene za
smještaj solarne elektrane (oznaka namjene IPs)“ su :
- Gaj, površine 122,2 ha (na području naselja Čitluk, Mratovo)
- Razvodsko plandište (na području naselja Razvođe), površine 211,8 ha i
- Suknovci (na području naselja Suknovci), površine 15,0 ha

4. Provedba plana
4.1. U tekstualnom dijelu – odredbama za provođenje
Izmjene odredbi za provođenje Prostrtog plan uređenja Općine Promina („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije„ br: 55/09, 7/14, 5/17 i 14/18) obuhvaćaju:
a) Dodavanjem novog članka 5a. kojim se u odredbe dodaje korištenje i namjena površina,
te tablica sa usklađenim iskazom površina.
b) Propisivanje uvjeta u svezi poštivanja infrastrukturnih koridora pri projektiranju.
4.2. U grafičkom dijelu
1) Na kartografskome prikazu: br. 4. „Granice građevinskih područja „ u mjerilu 1:5000 na
listovima broj: 4.26, 4.27, 4.31 i 4.32. nakon prenamjene „Područje za istraživanje mogućeg
smještaja sunčane elektrane (Razvođe)“ u „Gospodarsko proizvodnu namjenu za smještaj
solarne elektrane – IPs“ prikazana je zona proizvodne namjene za smještaj solarne elektrane
(oznaka namjene IPs) – Razvođe.
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B. GRAFIČKI DIO
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
GRAĐEVINSKA PODRUČJA (1: 5000):
kartografski prikazi broj:
4.26, 4.27, 4.31 i 4.32.
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