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OBRAZLOŽENJE PROSTORNOG PLANA   



Izmjene i dopune PPUO RUŽIĆ  - OBRAZLOŽENJE 
 

OBRAZLOŽENJE 
 
1. POLAZIŠTA 
  
Prostorni plan općine Ružić  donesen je 2004. obuhvaća područje općine Ružić, koji je 
obavljen u Službeno vjesniku Šibensko-kninske županije, broj 4/04. 
 
Prva izmjena donesena je 2012. radi obveze iz zakona i dokumenta šireg područja, praćenja 
stanja u prostoru, te prijedloga i sugestija pojedinih pravnih i fizičkih osoba, iste su obavljene u 
Službeno vjesniku Šibensko-kninske županije, broj 7/12. 
 
Druga izmjena  donesena je radi usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Ružić (Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije br.  4/04, 07/12) sa člankom 201. Zakona o prostornom 
uređenju (Narodne novine, 153/13.) i obavljena  u Službeno vjesniku Šibensko-kninske 
županije, broj 9/2016. 
 
 
Pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna 
Pravni osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna je: 

- članci  86. do  113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", broj 153/13), 
- 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 Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ružić (III.) 
Općinsko vijeće općine Ružić je na svojoj 22. sjednici, od 09. ožujka 2017. godine, sukladno  
članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) donijelo Odluku o 
izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ružić (III.) kojom su u prvom redu 
utvrđeni razlozi za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Ružić. Odluka je 
objavljena u službenom glasilu („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije“, broj: 08/17). 
 
 
Razlozi za izradu Izmjena i dopuna 
Razlozi za III. Izmjenu i dopunu su slijedeći: 

1. Korekciju građevinskih područja. 
2. Smanjenje sportske zone u Čavoglavama.  
3. Formiranje zona za stočne farme  (10 – 15) za sve vrte stoke na pašnjačkim površinama; 
4. Planiranje sadržaja iz SRP-a općine Ružić 2016-2020.  i mjerama iz SPUO. 
5. Planirati zonu Agroturizma prema SRP-u; 
6. Korekcija odredbi za provođenje; 
7. Usklađenje sa PPŽ i Zakonom.  
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Obuhvat Izmjena i dopuna 

Obuhvat Izmjena i dopuna odnosi se na administrativno teritorijalne granice jedinice lokalne 
samouprave – Općine Ružić  
 
Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna  
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. 

Športska zona u Čavoglavama površine cca. 28 ha nije realizirana. Postoji iskazan interes da se dio 
zone prenamjeni u poljoprivredno zemljište i zonu agroturizma u funkciji poljoprivredne 
proizvodnje.      

Razvoj poljoprivrede na području općine ograničen je djelom nepostojanje zone za gradnju stočnih 
farmi za sve vrte stoke na pašnjačkim površinama. 

Općina izradila Srednjoročni razvojni program (SRP) kao temeljni dokument razvoja Općine 
Ružić, formiran u svrhu planiranja, provedbe, kontrole i ocjenjivanja ukupnog razvitka u periodu 
2015. – 2020. godine. Sve mjere i projekti koji se ostvaruju putem zahvata u prostoru realiziraju se 
kroz PPUO, sa mjerama zaštite okoliša iz Strateške procjene utjecaja SRP-a na okoliš. Kao važan 
zahvat u SRP-u ističe se zona agroturizma prema SRP-u. 

U provedbi plana uočene su određene poteškoće kod odredbe za provođenje u odnosu na stanje u 
tereni. 

 
2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I UREĐENJA 
 
Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna 
 
Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna  obuhvaćaju: 
 
Omogućavanje realizacije pojedinačnih zahtjeva za gradnjom stambenih građevina na području 
općine sukladno zatečenim vlasničkim odnosima što će doprinijeti repopulaciji ovog područan. 
Korigiranje građevinskog područja presveti će se sukladno zakonskim odredbama. 
 
Smanjenje sportske zone u Čavoglavama i prenamjena dijela za poljoprivredne nasade sa zonom 
agroturizma doprinijeto će bržoj realizaciji planiranih sadržaja. 
 
Planiranjem sadržaja iz SRP-a općine Ružić 2016-2020. u prostornom planu omogući će  se 
realizacija predviđenih projekta, a koji će doprinijeti daljnjem gospodarskom razvoju. Isti tako i 
planiranje zona za stočne farme  (10 – 15) za sve vrte stoke na pašnjačkim površinama i zone 
Agroturizma doprinosi revitalizaciji ruralnog prostora.  Planiranje predviđenih sadržaja iz SRP-a  
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provoditi će se  sukladno odredbama Zakona i drugih posebnih propisa i tehničkih normativa uz 
primjenu mjera zaštite okoliša iz  
 
Usklađenje sa PPŽ i Zakonom iza za cilju udovoljavanju načelu vertikalne usklađenosti 
dokumenta prostornog uređenja . 

 
 

3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA 
Ovim Izmjenama i dopunama mijenja se Plan prostornog uređenja tako da se mijenjaju i 
dopunjuju planska rješenja. 
 
3.1. Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje površina   
 
I RAZVOJ I UREĐENJE POVRŠINA NASELJA 
 
Građevinska područja naselja 

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. 

 
Ovim Izmjenama i dopunama planirano je povećanje građevinskog područja naselja i to na 
području naselja. 
 
Tablica 1. Prikaz izgrađenosti građevinskih područja i povećanja za predmetne izmjene. 

NASELJE  

GRAĐEVINSKIH PODRUČJA NASELJA  

Udio 
izgrađeno % 

Moguće 
povećanje 

(ha) 

GRAĐEVINSKIH PODRUČJA 
NASELJA  KONAČMI PRIJED 
ID PPUO (III) siječanj  2018. 

UKUPNO 
(Sl.vj.ŠKŽ br. 
4/04, 07/12 i 

9/16) 

IZGRAĐENI  
DIO                     

(listopad 2017.) 
UKUPNO IZGRAĐENI 

DIO 

Baljci 34,04 21,13 62,1 44,252 35,09 21,13 
Čavoglave 49,32 25,98 52,7 64,116 51,37 25,98 
Gradac 66,42 33,92 51,1 86,346 67,69 33,92 
Kljake 84,35 42,97 50,9 109,655 85,32 42,97 
Mirlović Polje 62,42 36,39 58,3 81,146 62,62 36,39 
Moseć 33,47 17,99 53,8 43,511 34,54 17,99 
Otavice 33,12 17,45 52,7 43,056 35,73 17,45 
Ružić 77,08 34,10 44,2 77,08 77,08 34,10 
Umljanović 65,92 33,75 51,2 85,696 67,95 33,75 
OPĆINA 506,14 263,68 52,1 634,858 517,38 263,68 
 
Izgrađenost  građevinskih područja naselja (listopad 2017.) u naseljima Baljci, Čavoglave, 
Gradac, Kljake, Mirlović Polje, Moseć, Otavice i Umljanović je iznad 50% te su sukladno 
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članku 43. Zakona o prostornom uređenju („Narodne Novine“, br. 153/13 i 65/17) mogu 
povećavati. Na temelju iskazanih interesa za povećanjem građanskog područja, ovim 
izmjenama povećana su građevinska područja za naselja Čavoglave, Gradac, Kljake, Mirlović 
Polje, Moseć, Otavice i Umljanović u ukupnoj površini 11,24 ha. Za naselje Ružić izvršena je 
korekcija građevinskog područja bez povećanja površine. Korekcijom građevinskih područja 
ovim Izmjenama i dopunama  doprinosi se razvojnom cilju „revitalizacije ruralnih područja“. 
 
3.1.1 Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina 
 

OPĆINA RUŽIĆ oznaka 
ukupno % od 

površine 
Općine 

stan./ha 

(ha) ha/stan.* 

1. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA  ukupno GP 518,35 3,23 
3,26 

0,31* 

  -izgrađeni dio - 244,34 1,52 7,26 

2. IZGRAĐENE STRUKTURE IZVAN NASELJA 
ukupno        147,22 0,92 11,2 

2.1. Građevinska područja - gospodarska namjena               I 41,13 0,25 40,12 

  -izgrađeni dio - - - - 

2.2. Građevinska područja - poslovna namjena K 2,3 0,06 196,13 

  -izgrađeni dio - - - - 

2.3. Građevinska područja - ugostit.- turistička 
namjena               T 19,99 0,12 82,54 

  -izgrađeni dio - - - - 

2.4. Građevinska područja- šport.-rekreacijska 
namjena               R1 35,45 0,22 46,54 

  -izgrađeni dio - 0,75 0,005 2200 

  Građevinska područja- društvena namjena               D 0,33 0,002 5000 

  -izgrađeni dio - - - - 

2.5. Groblja               + 3,8 0,02 434,21 

  -izgrađeni dio - 2,91 0,02 567,01 

2.6. Površine za iskorištavanje mineralnih sirovina            E 48,64 0,3 33,92 

  -izgrađeni dio - - - - 

3. POLJOPRIVREDNE POVRŠINE ukupno  1980,69 12,36 *1,20 

3.1. Osobito vrijedno obradivo tlo P1 612,76 3,82 *0,37 

3.2. Ostalo obradivo tlo P3 1367,93 8,53 *0,83 

4. ŠUMSKE POVRŠINE ukupno  2809,61 17,61 *1,59 

4.1. Zaštitna šuma Š2 189,17 11,9 *1,07 

4.2. Posebna namjena – u istraživanju Š3 913,44 5,7 *0,51 

5. VODNE POVRŠINE ukupno V 187,55 1,17 *0,11 

6. OSTALE POVRŠINE                           10 367,63 64,68 *6,28 

  OPĆINA  UKUPNO  16 028,00 100 0,1 
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3.2. Gradnja izvan građevinskih područja naselja 
Ovim izmjenama i dopunama gradnja u izvan građevinskom području usklađena ja sa PPŽ i 
Zakonom. 
 
3.3. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti 
 
3.3.1.Gospodarske djelatnosti 

Športska zona u Čavoglavama površine cca. 28 ha nije realizirana. Postoji iskazan interes da se dio 
zone prenamjeni u poljoprivredno zemljište i zonu agroturizma u funkciji poljoprivredne 
proizvodnje.      

Ovim Izmjenama i dopunama na području planirane športsko-rekreacijske zone (R1) 28 ha u 
Čavoglavama  planira se turistička zona (T2) sa 2,8 ha i zonom poljoprivrede(P) od 9 ha i 
športsko-rekreacijskom zonom (R1) 16.2 ha. Ovim se osiguravaju prostorne planske 
pretpostavke za realizaciju razvojne mjere iz Strateškog razvojnog programa Općine Ružić. 
 
3.3.2. Društvene djelatnosti 
 
U području športa i rekreacije ovim Izmjenama planirana športsko rekreacijska zona u 
Čavoglavama od 28 ha smanjuje se na 16,2 ha. 
  
3.5. Razvoj infrastrukturnih sustava 
 
3.5.1. Prometni infrastrukturni sustav 
 
Cestovni promet 
 
U oblasti cestovnog prometa ovim Izmjenama i dopunama dodatno se uređuje pitanje 
rekonstrukcije prometnica te mreža nerazvrstanih cesta čime se osiguravaju prostorno planske 
pretpostavke za realizaciju razvojne mjere iz Strateškog razvojnog programa Općine Ružić. 
 
Elektropskrba 
Ovim Izmjenama i dopunama dodatno se propisuju uvjeti korištenja prostora u koridorima 
dalekovoda. 
 
Izmjenama i dopunama  određuje se područje za istraživanje mogućeg smještaja vjetroelektrana 
(Moseć II) koje na prostoru općine Ružić zauzima cca. 30 h a sukladno PPŽ. 
 
3.6. Postupanje s otpadom 
Izmjenama i dopunama  dodatno se propisuju mjera za postupanje za otpadom sukladno 
Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. 

4. Provedba plana 
4.1. U tekstualnom dijelu – odredbama za provođenje 

Izmjene odredbi za provođenje Prostrtog plan uređenja Općine Ružić („Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije„ br: 4/04, 7/12 i 9/16) obuhvaćaju: 
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- Dopuna odredbi za provođenje u cilju olakšavanja rekonstrukcije postojećih građevina  
(članak 34.); 

- Usklađivanje odredbi za provođenje za gradnju izvan građevinskog područja sa 
Zakonom i PPŽ (članak  47. i 48.); 

- Dodavanje zone T2 u Čavoglavama  (članak 75.) i smanjivanje Športsko rekreacijske 
zone u  Čavoglavama (članak 85.); 

- Poboljšanje planskih rješenja za cestovne prometnice (članak 88., novi 88a. i 88b.); 

- Usklađivanje uvjeta gradnje elektroopskrbnih građevina sukladno zahtjevu HOPS-a  i 
planiranje područje za istraživanje mogućeg smještaja vjetroelektrana (Moseć II) 
sukladno PPŽ (članak 97.);  

- Dopuna uvjeta i načina postupanja sa otpadom (članak 112); 

- Dopuna mjera za zaštite od požara sukladno zahtjevima Javnopravnog tijela – MUP                  
(novi članak 125a.); 

- Izmjena obveznih UPU-a (članak 127.). 
 
4.2. U grafičkom dijelu 

1) Na kartografskome prikazu: 1.Korištenje i namjena površina (1:25.000) izmijenjana su 
građevinska područja i prenamjena Sportsko rekreacijske zone  R1 Čavoglave u T2, P i R1; 

 
2) Na kartografskome prikazu: 2. Infrastrukturni sustavi (1:25.000) izvršeno je usklađenje 

područja istraživanja  vjetroelektrana sa PPŽ. 
 
3) Na kartografskome prikazu: 3.Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora  (1:25.000) 

izvršeno je usklađenje područja istraživanja vjetroelektrana sa PPŽ. 
 

4) Na kartografskome prikazu:  4.Građevinska područja (1:5.000)  izmijenjana su građevinska 
područja i prenamijenjena Sportsko rekreacijska zona (R1) Čavoglave u T2, P i R1; 
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2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI         1:25.000 
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PRILOZI 

• Odluka  o izradi Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Ružić -III. 

• Postupak ocjene o potrebi strateške procjene 
• Mišljenja iz članka 101. 

  



 

 

Odluka  o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Ružić -III. 
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Članak 17.
Ugovor o nabavi mora biti u skladu s uvjetima 

određenima u pozivu za dostavu ponuda i odabranom 
ponudom.

Ugovorne strane izvršavaju ugovor o nabavi u skladu 
s uvjetima određenima u pozivu za dostavu ponuda i 
odabranom ponudom.

Naručitelj je obvezan kontrolirati da li je izvršenje 
ugovora o nabavi u skladu s uvjetima određenima u 
pozivu za dostavu ponuda i odabranom ponudom.

Izmjena ugovora o nabavi za vrijeme njegova trajanja 
dozvoljene su pod uvjetom da se ne mijenja pravna priro-
da ugovora, kao i opseg i priroda predmetne nabave.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje 
obveze iz ugovora o javnoj nabavi primjenjuju se 
odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima.

XI. REGISTAR UGOVORA JEDNISTAVNE 
NABAVE

Članak 18.
Naručitelj je obvezan voditi registar sklopljenih 

ugovora jednostavne nabave i objaviti ga na svojim 
internetskim stranicama.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.
Naručitelj je obvezan svu dokumentaciju o postup-

cima jednostavne nabave čuvati najmanje 4 godine od 
završetka postupka jednostavne nabave.

Članak 20.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti 

Pravilnik o postupku nabave do vrijednosti pragova 
javne nabave („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije“, br. 3/14)

Članak 21.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana ob-

jave u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije, 
te će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Rogoznica i 
na internet stranici www.rogoznica.hr.

KLASA: 406-01/17-10/3
UR.BROJ: 2182/12-02/17-1
Rogoznica, 12. lipnja 2017.

OPĆINA ROGOZNICA

OPĆINSKA NAČELNICA                                                              
Sandra Jakelić,v.r.

____________________

IX.
OPĆINA RUŽIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE
3
Na temelju članka 9. Zakona o naseljima („Narodne 

novine“, broj 54/88) te članka 34. Statuta Općine Ružić 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 
08/09 i 04/13- Statutarna odluka), Općinsko vijeće 
Općine Ružić, na 22. sjednici, od 09. ožujka 2017.
godine, a po zahtjevu mještana Mirlović Polja, donosi

ODLUKU
o izmjeni naziva ulice u Općini Ružić

1. Dosadašnji naziv ulice „Šarci – Drežnica“ 
mijenja se u novi naziv ulice te sada naziv ulice glasi 
„Drežnica“.

2. Inicijatori promjene iz točke 1. ove Odluke su 
mještani Mirlović Polja koji stanuju u ulici „Šarci – 
Drežnica“.

3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije“.   

KLASA: 015-08/17-01/1
URBROJ: 2182/08-01-17-2
Gradac, 09. ožujka 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ

  PREDSJEDNIK 
Damir Prnjak, v. r. 

____________________

4
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju 

(„Narodne novine“, broj 153/13) i članka 34. Statuta 
Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije“, br. 08/09 i 04/13), Općinsko vijeće Općine 
Ružić,  na  22. sjednici, od 09. ožujka 2017. godine, 
donosi

 
 O D L U K U

o izradi Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja 

Općine Ružić -III.

I. PREDMET ODLUKE I POLAZNE ODREDBE
 

Članak 1.
(1) Ovom Odlukom pokreće se postupak   izrade 

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Ružić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, 
br:, 4/04, 07/12 i 9/16)  u daljnjem tekstu: Izmjena i 
dopuna. 
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(2)  Ovom odlukom određuje se  pravnu osnovu za 
izradu i donošenje Izmjena i dopuna,  razloge donošenja 
Izmjena i dopuna, obuhvat Izmjena i dopuna, ocjena 
stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna,  ciljeve i program-
ska polazišta Izmjena i dopuna popis sektorskih strate-
gija, 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 
fi nanciranja izrade Izmjena i dopuna i druga pitanja od 
značaja za izradu nacrta Izmjena i dopuna.

II. PRAVNI OSNOVA ZA IZRADU IZMJENA I 
DOPUNA

 
Članak 2.

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

- članci  86. do  113. Zakona o prostornom uređenju 
(„Narodne novine”, broj 153/13),

- 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.

III. RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA 
      I DOPUNA

Članak 3.
(1) Prostorni plan Općine Ružić  donesen je 2004. 

obuhvaća područje Općine Ružić, koje su obavljene 
u Službeno vjesniku Šibensko-kninske županije, broj 
4/04.

(2) Prva izmjena donesena je 2012. radi obveze iz 
zakona i dokumenta šireg područja, praćenja stanja u 
prostoru, te prijedloga i sugestija pojedinih pravnih i 
fi zičkih osoba, iste su obavljene u Službeno vjesniku 
Šibensko-kninske županije, broj 7/12.

(3) Druga izmjena  donesena radi usklađenja Pros-
tornog plana uređenja Općine Ružić (Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije br.  4/04, 07/12) sa člankom 
201. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 
153/13.) i obavljena  u Službeno vjesniku Šibensko-
kninske županije, broj 9/2016.

(4) Razlozi za IV. Izmjenu i dopunu su slijedeći:
1. Korekciju građevinskih područja.
2. Smanjenje sportske zone u Čavoglavama. 
3. Formiranje zona za stočne farme  (10 – 15) 
      za sve vrte stoke na pašnjačkim površinama;
4. Planiranje sadržaja iz SRP-a 
       općine Ružić 2016-2020.  i mjerama iz SPUO.

5. Planirati zonu Agroturizma prema SRP-u;
6. Korekcija odredbi za provođenje;
7. Usklađenje sa PPŽ i Zakonom. 

IV.  OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA

Članak 4.
 (1) Obuhvat Izmjena i dopuna odnosi se na admin-

istrativno teritorijalne granice jedinice lokalne samou-
prave – Općine Ružić. 

V. OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I 
DOPUNA 

Članak 5.
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.

Športska zona u Čavoglavama površine cca. 28 ha 
nije realizirana. Postoji iskazan interes da se dio zone 
prenamjeni u poljoprivredno zemljište i zonu agrotur-
izma u funkciji poljoprivredne proizvodnje.     

Razvoj poljoprivrede na području općine ograničen 
je djelom nepostojanje zone za gradnju stočnih farmi za 
sve vrte stoke na pašnjačkim površinama.

Općina izradila Srednjoročni razvojni program (SRP) 
kao temeljni dokument razvoja Općine Ružić, formiran 
u svrhu planiranja, provedbe, kontrole i ocjenjivanja 
ukupnog razvitka u periodu 2015. – 2020. godine. Sve 
mjere i projekti koji se ostvaruju putem zahvata u 
prostoru realiziraju se kroz PPUO, sa mjerama zaštite 
okoliša iz Strateške procjene utjecaja SRP-a na okoliš. 
Kao važan zahvat u SRP-u ističe se zona agroturizma 
prema SRP-u.

U provedbi plana uočene su određene poteškoće kod 
odredbe za provođenje u odnosu na stanje u tereni.

 
VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA 

IZMJENA I DOPUNA
 

Članak 6.
(1) Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna  

obuhvaćaju:
  
Omogućavanje realizacije pojedinačnih zahtjeva 

za gradnjom stambenih građevina na području općine 
sukladno zatečenim vlasničkim odnosima što će 
doprinijeti repopulaciji ovog područan. Korigiranje 
građevinskog područja presveti će se sukladno zakons-
kim odredbama i smjernicama prostornog plan Šibensko 
kninske županije. 

Smanjenje sportske zone u Čavoglavama i prenamje-
na dijela za poljoprivredne nasade sa zonom agroturizma 
doprinijeto će bržoj realizaciji planiranih sadržaja.
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Planiranjem sadržaja iz SRP-a Općine Ružić 2015-
2020. u prostornom planu omogući će  se realizacija 
predviđenih projekta, a koji će doprinijeti daljnjem 
gospodarskom razvoju. Isti tako i planiranje zona za 
stočne farme  (10 – 15) za sve vrte stoke na pašnjačkim 
površinama i zone Agroturizma doprinosi revitalizaciji 
ruralnog prostora.  Planiranje predviđenih sadržaja iz 
SRP-a  provoditi će se  sukladno odredbama Zakona 
i drugih posebnih propisa i tehničkih normativa uz 
primjenu mjera zaštite okoliša iz 

Usklađenje sa PPŽ i Zakonom iza za cilju udo-
voljavanju načelu vertikalne usklađenosti dokumenta 
prostornog uređenja .

 
VII.  STRUČNE PODLOGE POTREBNE ZA 
         IZRADU PLANA

Članak 7.
(1) Za izradu Izmjena i dopuna predviđa se provedba 

postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 
okoliš. 

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH 
RJEŠENJA

Članak 8.
(1) Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja 

ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog 
uređenja propisane posebnim zakonom a sukladno po-
dacima, 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 PROS-
TORNOG PLANA

 
Članak 9.

(1) U smislu članka 90. Zakona o prostornom 
uređenju javnopravna tijela određene posebnim pro-
pisima koje daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i 
propisane dokumente) i drugi sudionici u izradi Izmjena i 
dopuna sudjelovat će u izradi Izmjena i dopuna na način 
da će biti zatraženi njihovi uvjeti koje treba poštivati u 
izradi Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna koja se odnose 
na predmet izmjena i dopuna iz članka 3. stavka 3. Ove 
odluke. Ista tijela će biti pozvana na javnu raspravu u 
postupku donošenja Izmjena i dopuna plana

 
(2) Javnopravna tijela  iz stavka 1. ovog članka 

obuhvaćaju:
1.  Upravni odjel za prostorno uređenje Šibensko 

kninske županije, Trg Pavla Šubića I br. 2, 22000 
Šibenik

2.  Županijski zavod za prostorno uređenje, V. Na-
zora 1, 22000 Šibenik

3.  Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Re-
publike Austrije 14.  10000 Zagreb  

4.  Ministarstvo poljoprivrede, Ul. Grada Vukovara 
78, 10000 Zagreb

5.  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova 
Europske unije, Račkoga 6. 10 000 Zagreb

6.  Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kul-
turne baštine, Konzervatorski odjel u Šibeniku, Stube 
Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik

7.  Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno 
područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35, 21000 
Split

8.  Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne 
resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu 
okoliša, PP 252, Sarajevska bb, 10 002 Zagreb

9.  Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Velimira 
Škorpika 5, 22000 Šibenik

10.  MUP – Policijska uprava Šibensko- kninska, 
Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik

11. Županija Šibensko-kninska, Upravni odjel za 
gospodarstvo, razvitak i obnovu, Trg P. Šubića I br. 2, 
22000 Šibenik

12.  Županija Šibensko-kninska, Upravni odjel 
za društvene djelatnosti, Trg P. Šubića I.br. 2, 
22000Šibenik

13.  Županijski ured za gospodarstvo – Odsjek za 
promet, Trg. P. Šubića I br. 2, 22000 Šibenik

14.  Županijska uprava za ceste – Šibenik, Don Krste 
Stošića I, 22000 Šibenik Hrvatske ceste d.o.o ispostava 
–Šibenik

15.  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 
Donje Svetice 38, 10000 Zagreb

16.  Hrvatske šume, J. Bana Jelačića 1, 22000 
Šibenik

17.  HEP – DISTRIBUCIJA doo Zagreb, DP Elektra, 
Ante Šupuka 1, 22000 Šibenik

18. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., 
Prijenosno područje Split, Čudevita posavskog 5., 
21000 Split.

19.  JKP „Vodovod i odvodnja», Ul. Kralja Zvonimira 
50, 22000 Šibenik

20.  HP – Hrvatska pošta d.d. Borajska bb, Šibenik
21.  Hrvatska agencija za telekomunikacije 

Jurišićeva13 10002 Zagreb

(3) Javnopravna tijela iz stavka 2. ovog članka dužna 
su svoje  zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisane 
dokumente) iz stavka 1. ovog članka dostaviti u roku 
od 30 dana Nositelju izrade, od dostave zahtjeva iz ove 
Odluke i Odluke.

 
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.
(1) Za izradu Izmjena i dopuna, sukladno Zakonu 

o prostornom uređenju, određuju se sljedeći okvirni 
rokovi:

-  za pribavljanje zahtjeva za izradu Izmjena i 
dopuna 30 dana

-  za izradu nacrta Prijedloga Izmjena i dopuna za 
javnu raspravu i objavu javne rasprave 60 dana

-  za provedbu javne rasprave 15 dana
-  za izradu izvješća o javnoj raspravi i izradu Nacrta 
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konačnog prijedloga Izmjena i dopuna 15 dana
- za izradu i utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana 

10 dana

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

(3) Ukoliko se sukladno Zakonu o zaštiti okoliša 
(„Narodne novine”, broj 80/13.) procijeni da je za iz-
radu ovog Plana potrebno provesti postupak strateške 
procjene utjecaja na okoliš rokovi iz stavka 1. ovog 
članka izmijeniti će se sukladno navedenom Zakonu i 
propisima koji iz njega proizlaze,

XI.  IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA 
I DOPUNA

 
Članak 11.

(1) Izmjene i dopune financiraju se iz sredstava 
proračuna  Općine Ružić.

 
XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.
(1) Nositelj izrade dostavlja odluku o izradi Izmjena 

i dopuna tijelima i osobama određenim posebnim propi-
sima, s pozivom, da mu u roku od najviše petnaest dana 
dostave eventualne zahtjeve  za izradu Izmjena i dopuna. 
Ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat 
će se da ih nemaju i u tom slučaju moraju se u izradi 
i donošenju Izmjena i dopuna poštivati uvjeti, koje za 
sadržaj Izmjena i dopuna određuju odgovarajući važeći 
propisi i dokumenti.

 (2) Nositelj izrade dostavlja odluku o izradi Izmjena 
i dopuna urbanističkoj inspekciji.

Članak 13.
(1) Ova odluka stupa na snagu odmah, a objaviti će 

se „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
 
KLASA: 350-02/17-01/1
URBROJ: 2182/08-02-17-1
Gradac, 09. ožujka 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ

  PREDSJEDNIK 
Damir Prnjak, v. r. 

____________________

5
Na temelju članka 12. stavka 15. Pravilnika o 

provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u 
ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja 
RH za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“, broj 
71/16), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (re-
gionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 
i 19/13- pročišćeni tekst), te članka 34. statuta Općine 
Ružić („Službeni vjesnik Šibensko–kninske županije“, 
broj 8/09  i 4/13), Općinsko vijeće Općine Ružić, na 22. 
sjednici, od 09. ožujka 2017. godine, donosi

ODLUKU 
o suglasnosti za provedbu ulaganja 
na području Općine Ružić i prijavu 

na natječaj

1. Ovom odlukom daje se suglasnost Općini Ružić 
za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne 
samouprave – Općine Ružić, za investiciju izgradnje 
vrtića u Gradcu, k.č.br. 381/1, k.o. Gradac, „Dječji vrtić 
Ježići“.

2. Ulaganje iz točke 1. ove Odluke prijavit će se na 
natječaj za provedbu podmjere 7.4.,  tip operacije 7.4.1. 
„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokal-
nih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 
infrastrukturu“.

3. Ova suglasnost daje se na temelju dokumenta 
„Opis projekta/dokumentacije“, koji je prilog ove Od-
luke i čini njezin sastavni dio.

4. Ova suglasnost izdaje se u svrhu prijave ulaganja 
navedenog u točki 1. ove Odluke na natječaj za Mjeru 
07, podmjera 7.4., tip operacije 7.4.1. Programa ruralnog 
razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije“.

KLASA: 601-02/16-01/2
URBROJ: 2182/08-02-17-7
Gradac, 09. ožujka 2017. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ

  PREDSJEDNIK 
Damir Prnjak, v. r. 

____________________



Postupak ocjene o potrebi strateške procjene 

  



















Mišljenja iz članka 101. 
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