Izvješće o radu Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

U skladu sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13.) i Programom rada
Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2015. godinu u izvještajnom razdoblju obavljeni
su sljedeći poslovi:

1. Izrada prostornih planova
Prostorni plan Zadarske županije:
Usvojene Izmjene i dopune Prostornog plana Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske
županije“, br. 14/15.) kojima su redefinirane smjernice za određivanje lokacija vjetroagregata.

Prostorni planovi uređenja gradova i općina:
1. Usvojene Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Povljana („Službeni glasnik
Zadarske županije“, br. 5/15.). Izrađen i objavljen Pročišćeni tekst Plana („Službeni glasnik
Zadarske županije“, br. 8/15.)
2. Usvojene Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Škabrnja („Službeni glasnik
Općine Škabrnja“ br. 5/15.). Izrađen i objavljen Pročišćeni tekst Plana („Službeni glasnik
Općine Škabrnja“, br. 7/15.)
3. Izrađen Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra.
4. U izradi Prijedlog Prostornog plana uređenja Općine Vrsi za ponovljenu javnu raspravu.
5. U izradi Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Novigrad.
6. U izradi Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračac.
7. U izradi Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje.

2. Analiza izrađene prostorno – planske dokumentacije
Izvršena je analiza dostavljene prostorno-planske dokumentacije u skladu sa Zakonom o prostornom
uređenju i gradnji ("Narodne novine" br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12.) i Zakonom o
prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13.) za sljedeće planove:
1.
2.
3.

Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sv. Filip i Jakov (12.
veljače 2015.)
Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kolan (13. ožujka
2015.)
Konačni prijedlog II Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone centralnih funkcija
Višnjik, Grad Zadar (7. travnja 2015.)
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene Vitrenjak II u Zadru
(9. travnja 2015.)
Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tkon (26. svibnja
2015.)
Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja stambene zone „Drage“ Zaton, Grad Nin (6.
srpnja 2015.)
Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tkon (21. srpnja 2015.)
Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pašman (22. srpnja
2015.)
Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru (22.
srpnja 2015.)
Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pašman (4. kolovoza
2015.)
Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja stambene zone „Materize“ Nin (22. rujna
2015.)
Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru (28.
rujna 2015.)
Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pakoštane (15.
listopada 2015.)
Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja zone Čelinka-Krši u Posedarju (4. prosinca
2014.)
Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja zone Čelinka-Krši u Posedarju (28. prosinca
2014.)
Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja naselja Sušica - zapad (30. prosinca 2015.)

3. Suradnja u postupku izrade prostorno – planske dokumentacije
I. Državni plan prostornoga razvoja
S Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja i Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj
potpisan je Sporazum o poslovima obrade podataka prostornog plana Zadarske županije i
prostornih planova uređenja općina i gradova na području Zadarske županije u sklopu pripremnih
radova izrade Državnog plana prostornoga razvoja. Svi podaci iz planova su obrađeni na
ugovoren način i isporučeni Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj u studenom 2015. i to:
grafička obrada za 34 jedinice lokalne samouprave Zadarske županije u .shp formatu za
teme granica (poligoni i linije), građevinska područja naselja (poligoni), izdvojena
građevinska područja naselja (poligoni), prostore izvan naselja koji nisu građevinska
područja (poligoni i točke), te otpad (poligoni i točke).
grafička obrada za temu luka (točke) za cijelu Županiju, preuzete i obrađene iz PPŽ-a
Zadarske županije samo kao točke zbog poštivanja Uredbe o određivanju građevina,
drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja
(„Narodne novine“ br. 37/14).
popis građevina državnog i županijskog značaja za cijelu županiju u .xls formatu, prema
obrađenim podacima iz prostornih planova uređenja gradova i općina te PPŽ-a Zadarske
županije za područje Općine Gračac (prostorni plan uređenja smanjenog sadržaja).

II. U skladu sa člankom 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13.), dani su
podaci (planske smjernice, zahtjevi i posebni uvjeti) za sljedeće planove:
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1. Urbanistički plan uređenja zone zanatskih i servisnih djelatnosti Sveti Filip i Jakov, Općina Sv.
Filip i Jakov (29. siječnja 2015.)
2. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa u naselju Turanj, Općina Sv.
Filip i Jakov (29. siječnja 2015.)
3. Urbanistički plan uređenja obalnog pojasa u naselju Sv. Petar, Općina Sv. Filip i Jakov (29.
siječnja 2015.)
4. Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone „Milovci – Grabovača“, Općina
Starigrad (3. travnja 2015.)
5. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja (prije DPU) proizvodno poslovne zone
„Posedarje-Slivnica“, Općina Posedarje (3. travnja 2015.)

4. Mišljenja, tumačenja i očitovanja
Na upite izdana su sljedeća mišljenja, tumačenja i očitovanja:
1. Grad Zadar, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, za
Prostorni plan uređenja Grada Zadra, Slavica Ivčić iz Zadra, mišljenje (19. siječnja 2015.)
2. Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju za Mišljenje i preporuku za pokretanje
Preddiplomskog dvopredmetnog sveučilišnog studija geografije: nastavnički smjer (26.
siječnja 2015.)
3. Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju za Mišljenje i preporuku za pokretanje
Preddiplomskog jednopredmetnog sveučilišnog studija primijenjene geografije (26. siječnja
2015.)
4. Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju za Mišljenje i preporuku za pokretanje Diplomskog
sveučilišnog studija primijenjene geografije (26. siječnja 2015.)
5. Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju za Mišljenje i preporuku za pokretanje Diplomskog
dvopredmetnog sveučilišnog studija geografije: nastavnički smjer (26. siječnja 2015.)
6. Šime Šare za Prostorni plan Općine Galovac, očitovanje (29. siječnja 2015.)
7. Grad Zadar, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje za
Prostorni plan uređenja Grada Zadra, mišljenje (13. veljače 2015.)
8. Braniteljska zadruga AVANTURIST TIM VELEBIT i RIVA RAFTING CENTAR d.o.o. za projekt
izgradnje trase ZIP-LINE Zrmanja preko kanjona rijeke Zrmanje iznad Obrovca, očitovanje
(18. veljače 2015.)
9. Zadarska županija, UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, za Izradu
dokumenata Prostornog uređenja na području Općine Povljana primjedbe THERME
DALMACIJA d.o.o. iz Zadra, očitovanje (2. ožujka 2015.)
10. Grad Zadar, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje za Zaštitu
vodocrpilišta Bokanjac: gravitacijski kolektori odvodnje otpadnih voda i crpne postaje s
pripadajućim tlačnim cjevovodima, očitovanje (3. ožujka 2015.)
11. Općina Poličnik za Prostorni plan uređenja Općine Poličnik, primjena članka 1. Odredbi za
provođenje, očitovanje (12. ožujka 2015.)
12. MINERAL IGM d.o.o. za Ispunjavanje uvjeta iz čl. 91., st. 1, točke 6 Zakona o održivom
gospodarenju otpadom, mišljenje (23. ožujka 2015.)
13. OPG Marinko Vukšević za građevinski zahvat na poljoprivrednom zemljištu, mišljenje (13.
travnja 2015.)
14. GRAČAC ČISTOĆA d.o.o. za komunalne djelatnosti za gospodarenje otpadom na lokaciji
Stražbenica II, mišljenje (15. travnja 2015.)
15. ODLAGALIŠTE SIROVINA d.o.o. za skupljanje i primarnu preradu industrijskih otpadaka za
mišljenje nadležnog tijela za prostorno planiranje o ispunjavanju uvjeta iz članka 91.stavka
1.točke 6. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, mišljenje (18. svibnja 2015.)
16. Općina Povljana za Prostorni plan uređenja Općine Povljana, očitovanje (20. svibnja 2015.)
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17. Cromaris d.d. za Molba za objašnjenjem čl.15 i čl.2.2.1. Izmjena i dopuna Prostornog plana
Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 15/14), obrazloženje (8. lipnja
2015.)
18. Ured ovlaštenog arhitekta, Edo Sandalić d.i.a. za Prostorni plan uređenja Grada Zadra –
Odredbe za provođenje, tumačenje (6. srpnja 2015.)
19. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja za Nacrt prijedloga Strategije prostornog
razvoja Republike Hrvatske, očitovanje (9. srpnja 2015.)
20. ODLAGALIŠTE SIROVINA d.o.o. za skupljanje i primarnu preradu industrijskih otpadaka za
Mišljenje nadležnog tijela za prostorno planiranje o ispunjavanju uvjeta iz članka 91.stavka
1.točke 6. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, mišljenje (20. srpnja 2015.)
21. Zadarska županija, UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove za
Postupak određivanja obuhvata i sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš za Strategiju
prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2016. – 2030., mišljenje (24. kolovoza
2015.)
22. Općina Jasenice za Mogućnost uvrštenja Reverzibilne hidroelektrane Jasenice u II. Izmjene i
dopune Prostornog plana uređenja Općine Jasenice, očitovanje (22. rujna 2015.)
23. Zadarska županija, UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove za Nacrt
Uredbe o informacijskom sustavu prostornog uređenja, mišljenje (5. listopada 2015.)
24. Vigens d.o.o. za Zahtjev za očitovanjem, očitovanje (14. listopada 2015.)
25. Vigens d.o.o. za Zahtjev za očitovanjem, očitovanje (5. studenoga 2015.)
26. Cromaris d.d. za Zahtjev za očitovanjem, očitovanje (17. studenoga 2015.)
27. Bošana d.o.o. za Mišljenje u svrhu ishođenja Dozvole za obavljanje djelatnosti skupljanja,
prijevoza skladištenja i obrade te odlaganja neopasnog i inertnog otpada (18. studenoga
2015.)
28. Zadarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo za Istražni prostor "Lisičić II", očitovanje (2.
prosinca 2015.)
29. DUO METALI d.o.o. za Dozvola za gospodarenje otpadom, očitovanje (9. prosinca 2015.)

5. Informacijski sustav prostornog uređenja, praćenje stanja u prostoru
Zavod vodi informacijski sustav prostornog uređenja i upravlja njime u okviru svojih ovlasti, te prati
stanje u prostoru što podrazumijeva:
dopunu i razradu analogne i digitalne arhive prostorno-planske dokumentacije
ažuriranje baze prostornih podataka
rad na uspostavi Informacijskog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske –
kontinuirana dostava podataka Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja te ubacivanje
i ažuriranje podataka za Zadarsku županiju direktno u aplikaciju ISPU na web stranici
Ministarstva.
izvršavanje ostalih obveza zadanih Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja
(„Narodne novine“ broj 115/15.)
- praćenje provedbe Prostornog plana Zadarske županije, prostornih planova uređenja općina i
prostornih planova uređenja gradova
- terensko praćenje, komunikacija

6. Suradnja, razmjena podataka, edukacija
Kontinuirano se održavaju sastanci i razmjenjuju podaci s predstavnicima jedinica lokalne
samouprave, javnih poduzeća, javnih ustanova, županijskih upravnih odjela i ministarstava.
1.

Suradnja i dostava podataka za izradu Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske
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2.

Sudjelovanje u radu Nacionalnog odbora za izradu i provedbu strategije upravljanja morskim
okolišem i obalnim područjem
Sudjelovanje na radionicama za izradu Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim
područjem
Suradnja u praćenju provedbe Županijske razvojne strategije i u izradi Županijske razvojne
strategije 2015.-2020. (Partnersko vijeće, radne skupine, savjetodavni odbor)
Sudjelovanje u radu Partnerskog vijeća Grada Zadra za izradu Strategije razvoja urbanog
područja Zadar 2015.-2020.
Sudjelovanje na radionicama u sklopu projekta „Integracija učinaka klimatske varijabilnosti i
promjena u integralno upravljanje obalnim područjima – Climagine 3”
Suradnja u radnoj skupini za izradu projektnog zadatka uređenja otvorene (ljetne) pozornice
na bastionu Citadela
Suradnja na projektu „Zdravstveno turistički centar Biograd“
Suradnja s lokalnim akcijskim grupama na području Zadarske županije
Suradnja u radnoj skupini za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i prostorno planiranje pri
Hrvatskoj zajednici županija
Suradnja s Upravnim odjelom za razvoj i europske procese Zadarske županije na izradi
Prostorno programske osnove i idejnog rješenja za revitalizaciju zaseoka Bačići u Lisičiću.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zavod je potpisao Sporazume o poslovno-stručnoj suradnji s 20 jedinica lokalne samouprave na
provođenju obaveza iz Zakona o prostornom uređenju, te ostalih propisa u svezi prostornog uređenja.
Radnici Zavoda pohađaju seminare, stručne skupove i radionice vezane za tematiku prostornog
uređenja i zaštite okoliša i informatičke tečajeve:
-

radionica na temu „Strateška procjena utjecaja na okoliš strategija, planova i programa“ i
„Procjena utjecaja zahvata na okoliš“
SWOT radionica u svrhu izrade Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske
informatički tečaj „ArcGIS Desktop I“
informatički tečaj „ArcGIS Desktop II“, listopad 2015.
informatički tečaj „Dizajniranje karata u ArcGISu“, studeni 2015.
seminar o aktualnostima iz područja radnog prava, studeni 2015.

7. Pravo na pristup informacijama
Dane su informacije na sljedeće upite:
1. Odvjetnik Mario Petani, Zahtjev za davanjem informacije (3. veljače 2015.)
2. Svetimir Brzoja za prostorno-plansku dokumentaciju na području Grada Zadra, (3. veljače
2015.)
3. Zadarska županija, UO za poljoprivredu, SN Vransko polje – dostava podataka o prostornim
planovima JLS u području zahvata, podatci (26. veljače 2015.)
4. Arsenal Holdings d.o.o., Zahtjev za pristup informacijama (2. ožujka 2015.)
5. Povjerenik za informiranje, Žalba, pravo na pristup informacijama, Arsenal Holdings d.o.o.,
Zadar, obavijest (3. ožujka 2015.)
6. Povjerenik za informiranje, Arsenal Holdings d.o.o., Zadar, pravo na pristup informacijama –
žalba, obavijest (30. ožujka 2015.)
7. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja za Lokacije centara za gospodarenje otpadom
i pretovarnih stanica, podatci (25. svibnja 2015.)
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8. INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ODRŽIVIH EKOSUSTAVA Prostorni plan Zadarske
županije u digitalnom formatu, podatci (3. srpnja 2015.)
9. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode „Natura Jadera“ Izvadak iz
Prostornog plana Zadarske županije – otok Rava, podatci (22. srpnja 2015.)
10. HRVATSKE ŠUME d.o.o. za Prostorni plan Zadarske županije, podatci (19. kolovoza 2015.)
11. KONDRES d.o.o., Poduzeće za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge za Prostorni
plan uređenja Grada Zadra, odgovor-informacija (3. rujna 2015.)
12. GRAD ZADAR, UO za graditeljstvo i zaštitu okoliša za e-Kolektor d.o.o., Slavonska av. 26/1,
10000 Zagreb izdavanje mišljenja, dostava na nadležno postupanje (4. rujna 2015.)
13. GLOBAL KAMEN d.o.o., Izmjene i dopune Prostornog plana Zadarske županije u digitalnom
obliku, podatci (29. rujna 2015.)
14. Lumen Solis d.o.o., Izmjene i dopune Prostornog plana Zadarske županije u digitalnom obliku,
podatci (2. studenoga 2015.)
15. Grad Biograd na Moru, Prostorni plan Zadarske županije u digitalnom obliku, podatci (19.
listopada 2015.)
16. Cromaris d.d., Prostorni plan Zadarske županije u digitalnom obliku, podatci (10. studenoga
2015.)
17. GRAD ZADAR, UO za graditeljstvo i zaštitu okoliša za unijapapir d.o.o., izdavanje mišljenja,
dostava na nadležno postupanje (3. prosinca 2015.)
18. Agencija za razvoj Zadarske županije, ZADRA NOVA, Podatci za Županijsku razvojnu
strategiju Zadarske županije (16. prosinca 2015.)

8. Knjiga „Prostori su-djelovanja – 20 godina planiranja Zadarske županije”
Koncem travnja održana je promocija knjige Prostori su-djelovanja – 20 godina planiranja Zadarske
županije.
U knjizi je obrađeno 20 i više godina rada na prostornom i urbanističkom planiranju Zadarske županije
u sklopu opsežnog rada Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije, koji je samostalno ili u
sudjelovanju s brojnim domaćim i međunarodnim stručnjacima raznih disciplina promišljao i planirao
sadašnjost i budućnost prostora Županije.

RAVNATELJ
Stjepan Gverić, prof. geog.

KLASA: 023-08/16-01/01
URBROJ: 2198-1-89-16-1
Zadar, 02. veljače 2016.
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