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Na temelju članka 53. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97 (ispr.) 

47/99 (ispr.) i 35/08), temeljem  članka 8. i 22.  Odluke o osnivanju Javne ustanove „Sportski 

centar Vlačine“ (“Službeni glasnik Općine  Škabrnja” broj 03/15) i članka 31. Statuta Općine  

Škabrnja (“Službeni glasnik Općine Škabrnja“ br. 02/13), Općinsko vijeće Općine  Škabrnja  

na svojoj 21. sjednici, održanoj dana 04.03. 2016. godine, d o n o s i  

 

 

 

ODLUKU 

O davanju prethodne suglasnosti na Statut 

Javne ustanove  „Sportski centar Vlačine“ 
 

 

 

Članak 1. 

 

  Osnivač Javne Ustanove „Sportski centar Vlačine“  Općinsko  vijeće Općine  

Škabrnja, daje prethodnu suglasnost na Statut Javne ustanove  „Sportski centar Vlačine“, a 

koji se 

smatra sastavnim dijelom ove Odluke. 

 
 

Članak 2. 

 

Predlaže se Upravnom vijeću Javne ustanove „Sportski centar Vlačine“ da temeljem 

ove suglasnosti donese Statut . 
 

Članak 3. 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

OPĆINSKO  VIJEĆE  OPĆINE  ŠKABRNJA 

 

 

PREDSJEDNIK: 

Slavko  Ivković 

 

 

 

KLASA: 620-01/16-01/01 

UR.BROJ: 2198/05-16-1 

Škabrnja, 04.03.2016. godine 
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 REPUBLIKA HRVATSKA 

  ZADARSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA ŠKABRNJA 

   Općinsko vijeće 

  

KLASA: 120-01/15-01/01 

URBROJ: 2198/05-16-1              

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine„ broj 28/10) i članka  31. Statuta Općine Škabrnja („Službeni 

glasnik Općine  Škabrnja 02/13), Općinsko vijeće Općine Škabrnja na 21. sjednici održanoj 

dana 04.03.2016. godine, donosi 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

Odluke 

o osnovici i koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Škabrnja 
 

 

 
Članak 1. 

 

U Odluci o o osnovici i koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Škabrnja  članak 3. točka 6.  mijenja se i glasi: 

 

Rb. Naziv radnog 

mjesta 

Kategorija Potkategorija Razin

a 

Klasifik

. rang 
Koeficijent 

6. Komunalni redar  III. Referent    11.  1,04 

 

 

 
Članak 2. 

 

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine  

Škabrnja. 

  

Predsjednik Općinskog vijeća: 

     Slavko  Ivković 
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Na temelju čl. 86. i 89. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine br. 153/13 ) i članka 

30. Statuta Općine Škabrnja (Službeni glasnik Općine Škabrnja, br. 07/09), Općinsko vijeće 

Općine Škabrnja na 21. sjednici održanoj  04.03.2016. godine donosi 

 

ODLUKU 

o izradi II.  Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Škabrnja 
 

Članak 1. 

Donosi se Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Škabrnja (u 

nastavku:  II.  Izmjene i dopune PPUO Škabrnja). 

 

 

1. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU  I  DONOŠENJE  II. IZMJENA I DOPUNA  PPUO 

ŠKABRNJA 

Članak 2. 

Za područje Općine Škabrnja je donesen Prostorni plan uređenja Općine Škabrnja (“Službeni 

glasnik Općine Škabrnja”, br. 01/12) i Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine  

Škabrnja („Službeni glasnik Općine  Škabrnja 05/15). 

II.  Izmjene i dopune PPUO Škabrnja izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom 

uređenju ("Narodne novine" br. 153/13 ) i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih 

prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova 

("Narodne novine" br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04). 

 

 

2. RAZLOZI DONOŠENJA  II.  IZMJENA I DOPUNA PPUO ŠKABRNJA 

 

Članak 3. 

Razlozi za donošenje  II.  Izmjenu i dopunu PPUO ŠKABRNJA su: 
-  Proširenje građevinskog područja naselja Škabrnja i Prkos 

 

 

3. OBUHVAT   II. IZMJENE I DOPUNE PPUO ŠKABRNJA 

 

Članak 4 

Obuhvat  II.  Izmjena i dopuna PPUO Škabrnja odnosi se na cjelokupno područje unutar 

administrativnih granica Općine. 

 

4. OCJENA STANJA U OBUHVATU  II.  IZMJENA I DOPUNA PPUO ŠKABRNJA 

 

Članak 5 

Prostorni plan uređenja Općine Škabrnja donesen je 2012.god. (“Službeni glasnik Općine 

Škabrnja”, br. 01/12), a utvrdio je uvjete za uređenje općinskog područja, odredio svrhovito 

korištenje i namjenu građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša te zaštitu spomenika 

kulture i osobito vrijednih dijelova prirode na području Općine. 
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5. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA  II.  IZMJENA I DOPUNA PPUO ŠKABRNJA 

 

Članak 6. 

Osnovni ciljevi i programska polazišta za  II.  Izmjenama i dopunama PPUO Škabrnja su: 

– usklađenje ravnomjernog prostornog i gospodarskog razvoja Općine s novim razvojnim 

planovima i investicijama, kao i potrebama stanovnika za proširenje građevinskog  

području Općine Škabrnja.  

 

 

6. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA 

 

Članak 7. 

Za izradu II. Izmjena i dopuna PPUO Škabrnja nije planirana izrada posebnih stručnih 

podloga već će se koristiti postojeći dokument prostornog uređenja - Prostorni plan uređenja 

Općine Škabrnja (“Službeni glasnik Općine Škabrnja”, br. 01/12) i dokument Izmjene i 

dopune PPUO Škabrnja („Službeni glasnik Općine  Škabrnja br. 05/15). 

 

 

7. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 

 

Članak 8. 

Zbog činjenice da je ovim II. Izmjenama i dopunama PPUO Škabrnja predviđeno samo manje 

izmjene, nije predviđeno prikupljanje stručnih podloga. 

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade II. 

Izmjena i dopuna PPUO Škabrnja iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela 

određene člankom 10. ove Odluke pribavit će se u skladu s odredbama Zakona o prostornom 

uređenju ( čl. 90, 91. i 92.) u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi II. Izmjena i 

dopuna PPUO Škabrnja. 

 

 

8. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I 

ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA 

 

Članak 9. 

Za potrebe izrade II. Izmjena i dopuna PPUO Škabrnja koristiti će se postojeće podloge. 

 

 

9. POPIS JAVNOPRAVNIH  TIJELA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I 

DOPUNA PPUO ŠKABRNJA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH 

SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI  

II. IZMJENA I DOPUNA PPUO ŠKABRNJA 

 

Članak 10. 

Utvrđuju se sljedeća javnopravna tijela i drugi sudionici korisnici prostora koji mogu dati 

zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) iz svog djelokruga za potrebe 

izrade II. Izmjena i dopuna PPUO Škabrnja: 
1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb  

2. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru, Ilije 

Smiljanića 3, 23000 Zadar 
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3. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica grada 

Vukovara 78,10000 Zagreb  

4. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Ulica grada 

Vukovara 78,10000 Zagreb  

5. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220,10000 

Zagreb 

6. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zadarska, Odjel zaštite od požara i civilne zaštite, 

Andrije Hebranga bb 23000 Zadar 

7. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Zadar, Andrije Hebranga 11c, 23000 

Zadar 

8. Državni ured za upravljanje državnom imovinom Dežmanova 10, 10 000 Zagreb 

9. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb - Uprava šuma podružnica Split, Šumarija Zadar, Vjekoslava 

Maštrovića 12, 23000 Zadar 

10. Hrvatske šume, Šumarija Zadar, Vjekoslava Maštrovića 12, 23 000 Zadar 

11. HEP d.d. Elektra Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8, 23000 Zadar 

12. HOPS - hrvatski operator prijenosnog sustava doo, Kupska 4 , 10000 Zagreb 

13. HEP -operator prijenosnog sustava doo, PRP Split, Ludevita Posavskog 5, 21000 Split 

14. Hrvatske vode, VGO Split, Vukovarska 38, 21000 Split 

15. Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za studije i projektiranje, Vončinina 3, 10000 Zagreb 

16. Hrvatske ceste, tehnička ispostava Zadar, Stube Narodnog lista bb, 23000 Zadar 

17. Županijska uprava za ceste, Zrinsko-Frankopanska 10/2, 23000 Zadar 

18. Vodovod d.o.o. Zadar, Špire Brusine 17, 23000 Zadar 

19. Hrvatska pošta d.d. Središte pošta Zadar, Zrinsko-Frankopanska 8, 23000 Zadar 

20. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 

9, 10110 Zagreb 

21. PLINACRO d.o.o., Služba razvoja i investicija, Savska cesta 88a, 10000 Zagreb 

22. EVN Croatia Plin d.o.o  Josipa Marohnića 1,  10000 Zagreb 

23. Grad  Benkovac 

24.  Općina  Zemunik Donji 

25. Općina  Galovac 

26. Općina  Sukošan 

 

10.  PLANIRANI  ROK ZA IZRADU  II.   IZMJENA I DOPUNA PPUO ŠKABRNJA 

 

Članak 11. 

Za izradu II. Izmjena i dopuna PPUO Škabrnja utvrđuju se slijedeći rokovi: 

- dostava zahtjeva za izradu II. Izmjena i dopuna PPUO-a (podaci, planske 

smjernice i propisani dokumenti) - u roku od najviše 30 dana od dana podnošenja 

zahtjeva, 

- izrada Prijedloga II. Izmjena i dopuna PPUO-a za javnu raspravu u roku od 60 

dana po isteku roka za dostavu zahtjeva, 

- javni uvid u Prijedlog II.  Izmjena i dopuna PPUO-a u trajanju od 15 dana, 

- izrada Nacrta konačnog prijedloga II. Izmjena i dopuna PPUO-a u roku od 15 dana 

od izrade izvješća o javnoj raspravi, 

- izrada Konačnog prijedloga  II. Izmjena i dopuna PPUO-a – u roku od 15 dana 
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11. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE   II. IZMJENA I DOPUNA PPUO ŠKABRNJA 

 

Članak 12. 

Sredstva za izradu II. Izmjena i dopuna PPUO Škabrnja osigurati će se iz sredstava proračuna 

Općine Škabrnja. 

 

 

 

 

 

12.  ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 13. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku 

Općine Škabrnja". 

 

 
Klasa: 350-02/15-01/01 
Ur. Broj: 2198/05-16-1 
Škabrnja, 04. 03. 2016. god. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE  ŠKABRNJA 

 

 

          PREDSJEDNIK 

 

                                     Slavko  Ivković 
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Na temelju odredbe članka 86. i 89. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne 

novine“ broj 153/13), i članka 30. Statuta Općine Škabrnja (“Službeni glasnik Općine 

Škabrnja”,  broj 07/09.),  Općinsko vijeće Općine Škabrnja   na   21. sjednici održanoj  

04. ožujka  2016. godine, donijelo  je 

 

 

O D L U K U 

o izradi Urbanističkog plana uređenja 

gospodarske zone – I2 – Vlačine – UPU- 3 na području Općine Škabrnja 
 

 

  

UVODNO 

  

I 

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog  plana uređenja gospodarske zone-I2-Vlačine-Upu-3 

Općine Škabrnja (u nastavku UPU-a Vlačine). 
 Za područje Općine Škabrnja je donesen Prostorni plan uređenja Općine Škabrnja (“Službeni glasnik 

Općine Škabrnja”, br. 01/12 i 05/15).  

Prema članku 288. Izmjena i dopuna Prostornog Plana Uređenja Škabrnja  (“Službeni glasnik Općine 

Škabrnja”, br. 01/12 i 05/15) utvrđena je potreba izrade  UPU – gospodarske zone-I2-Vlačine-Upu-3. 

 

 

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA 

 

II 

Pravna osnova za izradu UPU-a Vlačine: 

1. Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji ("Narodne novine" br. 153/13), 

2. Prostorni plan uređenja Općine Škabrnja, (“Službeni glasnik Općine Škabrnja”, br. 

01/12 i 05/15). 

3. Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim 

pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova ("Narodne novine" br. 106/98, 

39/2004, 45/04, 163/04 i 9/11). 

 

 

RAZLOZI DONOŠENJA PLANA 

 

III 

Razlozi za izradu UPU-a Vlačine su: 

1.Razrađivanje i utvrđivanje uvjeta za izgradnju objekata i sadržaja proizvodnih i poslovnih 

zgrada, te pratećih sadržaja komplementarnih primarnoj funkciji, gradnja elektrana 

obnovljivih izvora energije , te gradnja osnovne i komunalne infrastrukture.namjene u 

predmetnoj zoni, 

2.Rješavanje osnova prometne, komunalne i druge infrastrukture, 

3.Utvrđivanje mjera za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti. 
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OBUHVAT PLANA 

 

IV 

Granica obuhvata i radni nazivi obveznih urbanističkih planova uređenja prikazani su u 

grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana uređenja Općine Škabrnja, („Službeni glasnik 

Općine Škabrnja“, broj br. 01/12 i 05/15), kartografski prikaz broj  3. “Uvjeti  korištenja i 

zaštite prostora“, u mjerilu 1:25000 i kartografski prikaz broj 4.“Građevinska područja naselja 

–Škabrnja i Prkos“ u mjerilu 1:5000.  

 

 

 

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA 

 

V 

Prostorni plan uređenja Općine Škabrnja donesen je 2012.god., te njegove Izmjene i dopune 

2015. Godine  (“Službeni glasnik Općine Škabrnja”, br. 01/12 i 05/15), a utvrdio je uvjete za 

uređenje općinskog područja, odredio svrhovito korištenje i namjenu građevinskog i drugog 

zemljišta, zaštitu okoliša te zaštitu spomenika kulture i osobito vrijednih dijelova prirode na 

području Općine.  

 

 

 

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA 

 

VI 

Izradom UPU-a Vlačine planira se: 

1. Detaljno razraditi uvjete za gradnju i uređenje pojedinih zahvata u prostoru u odnosu 

na njihovu namjenu, položaj i veličinu, 

2. Utvrditi opće smjernice oblikovanja, 

3. Utvrditi način priključenja na komunalnu infrastrukturu, 

4. Odrediti mjere zaštite okoliša, prirodnih, krajobraznih, kulturno-povijesnih i drugih 

vrijednosti. 

 

Programska polazišta izrade UPU-a Vlačine temelje se na potrebi izrade planova nižeg reda. 

 

 

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH 

DOKUMENATA  PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U 

SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PROSTORNIH 

PLANOVA  

 

VII 

Za potrebe izrade UPU-a Vlačine se ne određuje obveza izrade geodetske podloge. 

 

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 

 

VIII 

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade 

UPU-a Vlačine iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela određene člankom 
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X. ove Odluke pribavit će se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju ( čl. 90, 91. 

i 92.) u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi UPU-a Vlačine. 

 

 

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I 

ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA 

 

IX 

Za izradu UPU-a Vlačine koristit će se postojeće podloge i to: 

1. Prostornog plana uređenja Općine Škabrnja, („Službeni glasnik Općine Škabrnja“, 

broj br. 01/12 i 05/15),  u digitalnom obliku u CAD.dwg formatu,  

2. Orto-foto snimke područja obuhvata UPU-a Vlačine 

 

Geodetska podloga obuhvata UPU-a Vlačine će se izraditi od strane ovlaštenog geodetskog 

ureda. 

 

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 

 

X 

Popis tijela i osoba određen posebnim propisima koja daju zahtjeve (podatke, planske 

smjernice) za izradu UPU-a Vlačine iz područja svog djelovanja, te drugih sudionika koji će 

sudjelovati u izradi plana:  

 

1. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, UPRAVA ZA ZAŠTITU 

PRIRODE, Republike Austrije 14, 10000 Zagreb 
2.  Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru, Ilije 

Smiljanića 3, 23000 Zadar  

3. HEP d.d. Elektra Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8, 23000 Zadar  

4. HOPS - hrvatski operator prijenosnog sustava doo, Kupska 4 , 10000 Zagreb  

5. HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, Ulica Roberta 

Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb 

6. MUP- PU Zadarska, Odjel zaštite od požara i civilne zaštite, Andrije Hebranga bb,  

             23000 Zadar  

7. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Zadar, Andrije 

 Hebranga 11c, 23000 Zadar 

8. HRVATSKE ŠUME, d.o.o. Zagreb - Uprava šuma podružnica Split, Šumarija Zadar,  

      Vjekoslava Maštrovića 12, 23000 Zadar  

9. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana,  

Vukovarska 35, 21000 Split, 

10. HRVATSKE CESTE d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb 

11.  Hrvatske ceste, tehnička ispostava Zadar, Stube Narodnog lista bb, 23000 Zadar  

12.  Županijska uprava za ceste, Zrinsko-Frankopanska 10/2, 23000 Zadar  

13. Vodovod d.o.o. Zadar, Špire Brusine 17, 23000 Zadar  

 

Pozivaju se tijela i osobe određene posebnim propisima iz prethodnog stavka da u roku od 30 

dana od dana dostave ove Odluke dostave zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane 

dokumente) za izradu Plana.  
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ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA 

PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH 

POSEBNIM PROPISIMA, AKO JE TAJ ROK, OVISNO O SLOŽENOSTI 

POJEDINOG PODRUČJA, DUŽI OD TRIDESET DANA 

 

 

XI 

Rok za izradu UPU-a Vlačine iznosi 110 kalendarskih dana (računajući dane koji će biti 

potrebni za upućivanje prijedloga Plana na javni uvid, samo trajanje javnog uvida te odgovore 

na možebitne primjedbe). 

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana: 

 Dostava zahtjeva tijela i osoba određenih posebnim propisima – u roku od 

najviše 30 dana, 

 Izrada Prijedloga Plana za javnu raspravu – u roku od najviše 15 dana od 

prihvaćanja nacrta Plana, 

 Provođenje javne rasprave o Planu – u roku od najviše 30 dana, 

 Obrada primjedbi s javne rasprave – u roku od najviše  15 dana, 

 Izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana– u roku od 10 dana po prihvaćanju 

Izvješća s javne rasprave od strane Načelnika, 

 Izrada prihvaćenog i donesenog Plana – u roku 10 dana nakon dobivanja 

suglasnosti nadležnih tijela. 

 

 

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA 

 

XII 

Sredstva za izradu UPU-a Vlačine osigurati će se iz sredstava proračuna Općine Škabrnja. 

 

OSTALE ODREDBE 

XIII 

Odluka  o  izradi  UPU-a Vlačine dostavit će se tijelima i osobama iz Glave X. ove Odluke,  

koji  su  temeljem  posebnih  propisa  dužni dostaviti svoje podatke, planske smjernice i 

propisane dokumente. 

 

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog dana od dana objave u   “Službenom  glasniku  Općine 

Škabrnja”. 

 
KLASA: 350-01/16-01/01 

URBROJ: 2198/05-16-1 

Škabrnja,  04.03.2016.  godine  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠKABRNJA 

 

 

                                                                                                          PREDSJEDNIK  

Slavko Ivković 
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Na temelju odredbe članka 86. i 89. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne 

novine“ broj 153/13), i članka 30. Statuta Općine Škabrnja (“Službeni glasnik Općine 

Škabrnja”,  broj 07/09.),  Općinsko vijeće Općine Škabrnja   na 21. sjednici održanoj 

04.03.2016. godine, donijelo  je 

 

 

O D L U K U 

o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

gospodarske zone – I2 - Marinovac – UPU-1 na području Općine Škabrnja 
 

 

  

UVODNO 

  

I 

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog  plana uređenja gospodarske zone-

I2-Marinovac -UPU-1 Općine Škabrnja (u nastavku: Izmjene i dopune UPU-a Marinovac). 
 Za područje Općine Škabrnja je donesen Prostorni plan uređenja Općine Škabrnja (“Službeni glasnik 

Općine Škabrnja”, br. 01/12 i 05/15).  

Prema članku 210. Izmjena i dopuna Prostornog Plana Uređenja Škabrnja  (“Službeni glasnik Općine 

Škabrnja”, br. 01/12 i 05/15) na snazi je  postojeći  UPU – gospodarske zone-I2-Marinovac -UPU-1. 

 

 

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA 

 

II 

Pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna UPU-a Marinovac: 
1. Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji ("Narodne novine" br. 153/13), 

2. Prostorni plan uređenja Općine Škabrnja, (“Službeni glasnik Općine Škabrnja”, br. 01/12 i 

05/15). 

3. Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima 

i standardu elaborata prostornih planova ("Narodne novine" br. 106/98, 39/2004, 45/04, 

163/04 i 9/11). 

RAZLOZI DONOŠENJA PLANA 

 

III 

Razlozi za izradu Izmjena i dopuna UPU-a Marinovac su: 

1.Razrađivanje i utvrđivanje uvjeta za izgradnju objekata i sadržaja proizvodnih i poslovnih 

zgrada, te pratećih sadržaja komplementarnih primarnoj funkciji, gradnja elektrana 

obnovljivih izvora energije , te gradnja osnovne i komunalne infrastrukture.namjene u 

predmetnoj zoni, 

2.Rješavanje osnova prometne, komunalne i druge infrastrukture, 

3.Utvrđivanje mjera za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti. 
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OBUHVAT PLANA 

 

IV 

Granica obuhvata i radni nazivi obveznih urbanističkih planova uređenja prikazani su u 

grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana uređenja Općine Škabrnja, („Službeni glasnik 

Općine Škabrnja“, broj br. 01/12 i 05/15), kartografski prikaz broj  3. “Uvjeti  korištenja i 

zaštite prostora“, u mjerilu 1:25000 i kartografski prikaz broj 4.“Građevinska područja naselja 

–Škabrnja i Prkos“ u mjerilu 1:5000.  

 

 

 

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA 

 

V 

Prostorni plan uređenja Općine Škabrnja donesen je 2012.god., te njegove Izmjene i dopune 

2015. Godine  (“Službeni glasnik Općine Škabrnja”, br. 01/12 i 05/15), a utvrdio je uvjete za 

uređenje općinskog područja, odredio svrhovito korištenje i namjenu građevinskog i drugog 

zemljišta, zaštitu okoliša te zaštitu spomenika kulture i osobito vrijednih dijelova prirode na 

području Općine.  

 

 

 

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA 

 

VI 

Izradom Izmjena i dopuna UPU-a Marinovac planira se: 
1. Detaljno razraditi uvjete za gradnju i uređenje pojedinih zahvata u prostoru u odnosu na 

njihovu namjenu, položaj i veličinu, 

2. Utvrditi opće smjernice oblikovanja, 

3. Utvrditi način priključenja na komunalnu infrastrukturu, 

4. Odrediti mjere zaštite okoliša, prirodnih, krajobraznih, kulturno-povijesnih i drugih 

vrijednosti. 

 

Programska polazišta izrade Izmjena i dopuna UPU-a Marinovac temelje se na potrebi izrade 

planova nižeg reda. 

 

 

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH 

DOKUMENATA  PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U 

SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PROSTORNIH 

PLANOVA  

 

VII 

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna UPU-a Marinovac se ne određuje obveza izrade posebnih 

stručnih podloga osim postojeće geodetske podloge. 

 

 

 

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 
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VIII 

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade 

Izmjena i dopuna UPU-a Marinovac iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna 

tijela određene člankom X. ove Odluke pribavit će se u skladu s odredbama Zakona o 

prostornom uređenju ( čl. 90, 91. i 92.) u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi 

Izmjena i dopuna UPU-a Marinovac. 

 

 

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I 

ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA 

 

IX 

Za izradu Izmjena i dopuna UPU-a Marinovac koristit će se postojeće podloge i to: 
1. Prostornog plana uređenja Općine Škabrnja, („Službeni glasnik Općine Škabrnja“, broj br. 

01/12 i 05/15),  u digitalnom obliku u CAD.dwg formatu,  

2. Orto-foto snimke područja obuhvata Izmjene i dopune UPU-a Marinovac 

3. Geodetska podloga obuhvata Izmjene i dopune UPU-a Marinovac 

 

 

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 

 

X 

Popis tijela i osoba određen posebnim propisima koja daju zahtjeve (podatke, planske 

smjernice) za izradu Izmjena i dopuna UPU-a Marinovac iz područja svog djelovanja, te 

drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi plana:  

 

1. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, UPRAVA ZA ZAŠTITU 

PRIRODE, Republike Austrije 14, 10000 Zagreb 
2.  Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru, Ilije 

Smiljanića 3, 23000 Zadar  

3. HEP d.d. Elektra Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8, 23000 Zadar  

4. HOPS - hrvatski operator prijenosnog sustava doo, Kupska 4 , 10000 Zagreb  

5. HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, Ulica Roberta 

Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb 

6. MUP- PU Zadarska, Odjel zaštite od požara i civilne zaštite, Andrije Hebranga bb,  

23000 Zadar  

7. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Zadar, Andrije 

             Hebranga 11c, 23000 Zadar 

8. HRVATSKE ŠUME, d.o.o. Zagreb - Uprava šuma podružnica Split, Šumarija Zadar,  

Vjekoslava Maštrovića 12, 23000 Zadar  

9. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana,  

            Vukovarska 35, 21000 Split, 

10. HRVATSKE CESTE d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb 

11.  Hrvatske ceste, tehnička ispostava Zadar, Stube Narodnog lista bb, 23000 Zadar  

12.  Županijska uprava za ceste, Zrinsko-Frankopanska 10/2, 23000 Zadar  

13. Vodovod d.o.o. Zadar, Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
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Pozivaju se tijela i osobe određene posebnim propisima iz prethodnog stavka da u roku od 30 

dana od dana dostave ove Odluke dostave zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane 

dokumente) za izradu Plana.  

 

ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA 

PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH 

POSEBNIM PROPISIMA, AKO JE TAJ ROK, OVISNO O SLOŽENOSTI 

POJEDINOG PODRUČJA, DUŽI OD TRIDESET DANA 

 

 

XI 

Rok za izradu Izmjena i dopuna UPU-a Marinovac iznosi 110 kalendarskih dana (računajući 

dane koji će biti potrebni za upućivanje prijedloga Plana na javni uvid, samo trajanje javnog 

uvida te odgovore na možebitne primjedbe). 

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana: 

 Dostava zahtjeva tijela i osoba određenih posebnim propisima – u roku od 

najviše 30 dana, 

 Izrada Prijedloga Plana za javnu raspravu – u roku od najviše 15 dana od 

prihvaćanja nacrta Plana, 

 Provođenje javne rasprave o Planu – u roku od najviše 30 dana, 

 Obrada primjedbi s javne rasprave – u roku od najviše  15 dana, 

 Izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana– u roku od 10 dana po prihvaćanju 

Izvješća s javne rasprave od strane Načelnika, 

 Izrada prihvaćenog i donesenog Plana – u roku 10 dana nakon dobivanja 

suglasnosti nadležnih tijela. 

 

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA 

 

XII 

Sredstva za izradu Izmjena i dopuna UPU-a Marinovac osigurati će se iz sredstava proračuna 

Općine Škabrnja. 

 

OSTALE ODREDBE 

XIII 

Odluka  o  izradi  Izmjena i dopuna UPU-a Marinovac dostavit će se tijelima i osobama iz 

Glave X. ove Odluke,  koji  su  temeljem  posebnih  propisa  dužni dostaviti svoje podatke, 

planske smjernice i propisane dokumente. 

 

XIV 

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog dana od dana objave u  “Službenom  glasniku  Općine 

Škabrnja”. 

 
KLASA: 350-01/16-01/02 

URBROJ: 2198/05-16-1 

Škabrnja,  04.03.2016. godine  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠKABRNJA 

                                                                                                           PREDSJEDNIK 

        Slavko Ivković 
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Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13) 

i članka 31. Statuta Općine Škabrnja ( "Službeni glasnik Općine Škabrnja” br. 2/13), 

Općinsko vijeće Općine Škabrnja na 21. sjednici održanoj  04.03.2016. godine donosi 

 

ODLUKU 

o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja športsko-

rekreacijske zone                    – R - Vlačine (UPU 4) 
 

TEMELJNE ODREDBE  

 

 

Članak 1. 

Donose se Izmjene i dopune UPU-a športsko-rekreacijske zone – R - Vlačine (UPU 4), u 

daljnjem tekstu Plan ili UPU. 

 

 

Članak 2. 

Plan je izradila tvrtka ARCHING STUDIO d.o.o. iz Splita. 

 

Članak 3. 

Plan je sadržan u elaboratu Izmjene i dopune UPU-a športsko-rekreacijske zone – R - Vlačine 

(UPU 4), čiji je sadržaj slijedeći: 

KNJIGA I 

Opći dio 

1.    Tekstualni dio 

 Odredbe za provođenje 

2.    Grafički dio 

0. Postojeće stanje         M  1:1000 

1. Korištenje i namjena površina       M  1:1000 

2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža 

2.1.  Prometna mreža        M  1:1000 

2.2.  Elektroenergetska mreža      M  1:1000 

2.3.  Telekomunikacijska mreža      M  1:1000 

2.4.  Vodovodna i kanalizacijska mreža     M  1:1000 

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina    M  1:1000 

4. Način i uvjeti gradnje       M  1:1000 

KNJIGA II 

3.    Obavezni prilozi 
A) Obrazloženje 

B) Stručne podloge na kojima se temelje prostorno planska rješenja 

C) Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivati u njegovoj      

izradi 

D) Zahtjevi i mišljenja 

E) Izvješće o javnoj raspravi 

F) Evidencija postupka izrade i donošenja plana 

G) Sažetak za javnost 
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KNJIGA III 

Plan mjera zaštite od elementranih nepogoda i ratnih opasnosti 

 

 

ODREDBE ZA PROVOĐENJE 

 

Članak 4. 

Članak 4., mijenja se, i glasi: 

 

„Provedba Urbanističkog plana uređenja temeljit će se na ovim odredbama, kojima se definira 

korištenje i namjena površina, način i uvjeti gradnje. Svi uvjeti kojima se regulira uređivanje 

prostora u granicama Plana, predstavlja cjelinu za tumačenje planskih postavki, uvjete za 

izgradnju i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru, i druge elemente od važnosti.“ 

 

Članak 5. 

Članak 5. i naslov ispred istog, mijenjaju se, i glase: 

„1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena 

 

Ovim se Planom utvrđuju osnovni uvjeti korištenja i namjene javnih i drugih površina, 

prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža te smjernice za oblikovanje,korištenje i 

uređenje prostora, sukladno Prostornom planu uređenja Općine Škabrnja ("Službeni glasnik 

Općine Škabrnja” br. 1/12, 5/15 i 7/15).“ 

 

 

Članak 6. 

Članak 6. i naslov ispred istog, mijenjaju se, i glase: 

 

„1.1. Razgraničenje površina 

 

Unutar Plana razgraničenje površina je izvedeno tako da je planirani dio površina za razvoj i 

uređenje određen na temelju kartografskog prikaza namjena površina prema postavkama 

Prostornog plana uređenja Općine Škabrnja. 

 

Planirana namjena određena je bojom i planskim znakom, te se unutar pojedine namjene 

provodi nova gradnja. Detaljno razgraničenje između pojedinih namjena, granice kojih se 

grafičkim prikazom ne mogu nedvojbeno utvrditi, za pojedini zahvat u prostoru odredit će se 

lokacijskim uvjetima pod uvjetom da kod razgraničenja prostora granice ne smiju ići na štetu 

javnog prostora.“ 

 

 

Članak 7. 

Članak 7. i naslov ispred istog, mijenjaju se, i glase: 

 

„1.2. Korištenje i namjena površina 
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Osnovna namjena površina definirana je na kartografskom prikazu broj 1. Korištenje i 

namjena površina u mjerilu 1:1000, na način kako slijedi: 

 

ŠPORTSKO-REKREACIJSKA NAMJENA (R) 

JAVNE ZELENE POVRŠINE  

- zaštitne zelene površine (Z) 

 

VODNE POVRŠINE 

- akumulacija (V) 

 

POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA 

 

U sklopu ovog zahvata planirani objekti opremit će se pripadajućim infrastrukturnim 

objektima.“  

 

 

Članak 8. 

Članak 8. i naslov ispred istog, mijenjaju se, i glase: 

 

„1.2.1. Športsko-rekreacijska namjena  

 

U okviru športske zone športsko-rekreacijske namjene (R), omogućava se izgradnja 

nogometnog igrališta s gledalištem, malonogometnog, košarkaškog i rukometnog igrališta, 

teniskih terena, otvorenog bazena, mini golfa, dječijeg igrališta, boćališta, dvorane, 

vatrogasnog doma, klupskih prostora, svlačionica, sanitarnih čvorova, te pratećih sadržaja 

(ugostiteljstvo, trgovina, skladište športske i druge opreme, smještajni kapaciteti i sl.), te 

zelenih i ostalih rekreacijskih površina. 

 

Moguće je uređenje umjetnog jezera/akumulacije sa sunčalištem.“ 
 

 

Članak 9. 

Članak 9. i naslov ispred istog, mijenjaju se , i glase: 
 

 „1.2.2. Javne zelene površine  

 

Unutar granice obuhvata plana planirano je nekoliko javnih zelenih površina, i to kao zaštitne 

zelene površine (Z). 

 

Zaštitne zelene površine (Z) se smještaju na području dodira dviju različitih namjena ili se 

predviđaju radi zaštite okoliša. 

 

U sklopu javnih zelenih površina može se graditi i uređivati komunalna infrastruktura, 

pješačke staze, odmorišta i slično.” 
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Članak 10. 

Članak 10. i naslov ispred istog, mijenjaju se , i glase: 

 

„1.2.3. Vodne površine 

 

Unutar obuhvata Plana utvrđena je površina za uređenje umjetnog jezera/akumulacije.“ 

 

Članak 11. 

Članak 11. i naslov ispred istog, mijenjaju se , i glase: 

 

„1.2.4. Površine infrastrukturnih sustava 

 

Površine infrastrukturnih sustava su površine na kojima se mogu graditi komunalne i druge 

građevine i uređaji i građevine infrastrukture na posebnim prostorima i građevnim česticama, 

te linijske i površinske građevine za promet, kao što su: ulična prometna mreža, pješačke 

staze i putevi, autobusne postaje i slično. 

Komunalne i druge infrastrukturne građevine i uređaji su: 

- telekomunikacijski (npr. komutacijske građevine, osnovne postaje mobilne telefonije i 

slično); 

- energetski (npr. trafostanice, plinske regulacijske stanice i slično); 

- vodnogospodarski (npr. spremnici za vodu, crpne stanice, uređaji za prikupljanje, 

pročišćavanje  i odvodnju otpadnih voda i slično). 

Na površinama infrastrukturnih građevina i površina kopnenog prometa (javnim prometnim 

površinama) vođeni su vodovi telekomunikacijskog sustava, sustava vodoopskrbe i odvodnje 

te energetskog sustava. 

Unutar koridora planiranih prometnica nije dozvoljena gradnja drugih građevina do ishođenja 

lokacijske dozvole za prometnicu i provedene parcelacije (ili njen dio na koju je orijentirana 

građevina). Nakon ishođenja lokacijske dozvole, odnosno zasnivanja građevne čestice 

prometnice, eventualni preostali prostor se može priključiti susjednoj planiranoj namjeni.“ 

 

 

Članak 12. 

Članak 12. i naslov ispred istog, mijenjaju se , i glase: 

„2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti 

Unutar predmetnog UPU-a ne planira se izgradnja gospodarskih građevina.“ 

 

Članak 13. 

Članak 13. i naslov ispred istog, mijenjaju se , i glase: 

„3. Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti 

U sklopu obuhvata Plana planirana je izgradnja građevina društvenih djelatnosti športsko-

rekreacijske namjene.“ 
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Članak 14. 

Članak 14. i naslov ispred istog, mijenjaju se , i glase: 

 

„3.1. Uvjeti smještaja građevina športsko-rekreacijske namjene  

Prostor zone planiran je da svojim sadržajem čini jedinstvenu prostornu cijelinu športsko-

rekreacijske namjene. 

Na području obuhvata Plana planirana je gradnja građevina športsko-rekreacijske namjene 

(nogometno igralište s gledalištem, malonogometno, košarkaško i rukometno igralište, teniski 

tereni, otvoreni bazen, mini golf, dječije igralište, boćalište, dvorana, vatrogasni dom, klupske 

prostorije, svlačionice, sanitarni čvorovi), te pratećih sadržaja (ugostiteljstvo, trgovina, 

skladište športske i druge opreme, smještajni kapaciteti i sl.). 

Planirane građevine imati će ograničenje da ne skladište, koriste ili proizvode opasne tvari, te 

nemaju tehnološke štetne otpadne vode uključujući i rashladne, da ne zagađuju zrak, ne 

prouzrokuju veću buku od dozvoljene, te ne ispuštaju opasne tvari u plinovitom ili krutom 

stanju. To znači da treba poticati izgradnju objekata sa tvz. čistim tehnologijama, a sve ostale 

zabranjivati, strogo propisati način rješavanja otpadnih voda, zabraniti nekontrolirano 

deponiranje svih vrsta otpada unutar obuhvata Plana. 

U tom smislu planirane su veće parkirališne površine unutar obuhvata Plana za potrebe 

posjetitelja i zaposlenika športskih terena sa pratećim građevinama i sadržajima.  

Unutar obuhvata plana nalazi se osam prostornih cjelina unutar kojih se planira izgradnja 

športskih terena sa pratećim građevinama i sadržajima. 

Na području obuhvata Urbanističkog plana planirana je gradnja građevina športsko-

rekreacijske namjene (nogometno igralište s gledalištem, malonogometno, košarkaško i 

rukometno igralište, teniski tereni, otvoreni bazen, mini golf, dječije igralište, boćalište, 

dvorana, vatrogasni dom, klupske prostorije, svlačionice, sanitarni čvorovi), te pratećih 

sadržaja (ugostiteljstvo, trgovina, skladište športske i druge opreme, smještajni kapaciteti i 

sl.). 

Unutar svake prostorne cjeline graditi će se prilazne ulice i pješačke staze do pojedinog 

objekta, te građevine i instalacije komunalne infrastrukturne mreže.  

Najmanja dozvoljena udaljenost građevina u športsko rekreacijskoj zoni od granice javno 

prometne površine je 6,0 m.  

Kolni pristup nije posebno naznačivan na kartografskim prikazima, budući da se dozvoljava 

da se do svake vile može pristupiti sa planirane sabirne prometnice.  

Priključak na komunalnu infrastrukturu se rješava u skladu s rješenjem infrastrukture sadržane 

u Urbanističkom planu i prema posebnim uvjetima tijela državne uprave, javnih poduzeća i 

pravnih osoba s javnim ovlastima; 

Otvoreni dio prostorne cjeline uređuje se u najvećem dijelu kao zelene površine (nisko i 

visoko zelenilo). 

Rješenje građevina treba uskladiti s posebnim propisima u pogledu zaštite od požara, 

sklanjanja u slučaju elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti te kretanja invalidnih osoba. 

Moguća je fazna izgradnja pojedinih prostorno-funkcionalnih cjelina, ali na način da su 

razmatrane cjeline i dijelovi cjelina funkcionalno neovisne u smislu infrastrukturnog i 

komunalnog opremanja.  
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Prostorne cjeline za gradnju novih građevina, prikazane su u grafičkom dijelu elaborata 

Urbanističkog plana, kartografski prikaz broj 4. Način i uvjeti gradnje u mjerilu 1:1000.“ 

 

Članak 15. 

Članak 15. i naslov ispred istog, mijenjaju se , i glase: 

 

„3.2. Uvjeti gradnje građevina športsko-rekreacijske namjene  

Na području obuhvata Plana planirana je gradnja građevina športsko-rekreacijske namjene, i 

to:  

- glavnog i pomoćnog nogometnog igrališta sa svlačionicama i ostalim pratećim 

sadržajima ispod tribina, te boćališta u sklopu prostorne cjeline 1; 

- malonogometnog i rukometnog igrališta, te dva teniska terena u sklopu prostorne 

cjeline 2; 

- građevina dvorane i vatrogasnog doma, te jednog teniskog terena u sklopu prostorne 

cjeline 3; 

- pomoćnog nogometnog i košarkaškog igrališta, te terena za mini golf u sklopu 

prostorne cjeline 4; 

- građevine sa klupskim prostorijama i smještajnim kapacitetima za goste, te otvorenog 

bazena u sklopu prostorne cjeline 5; 

- građevine sa klupskim prostorijama i boksevima za karting vozila, te dječijeg igrališta 

u sklopu prostorne cjeline 5; 

- plažnog objekta u sklopu prostorne cjeline 7; 

- karting staze sa tribinama na nasipu u sklopu prostorne cjeline 8; 

Opći uvjeti za gradnju navedenih građevina športsko-rekreacijske namjene, su slijedeći: 

- Maksimalni koeficijent izgrađenosti  je kig=0,80; 

- Maksimalni koeficijent iskorištenosti je kis=2,00; 

- Maksimalna visina građevina dvorane i vatrogasnog doma u sklopu prostorne cjeline 3  

je 15,0 m, građevina sa klupskim prostorijama sa smještajem i klupskim prostorijama 

sa boksevima u sklopu prostornih cjelina 5 i 6 je 11,0 m, građevina postojećeg i 

plažnog  objekta u sklopu prostornih cjelina 3 i 7 je 7,0 m;  

- Dozvoljava se izgradnja svlačionica i ostalih pratećih sadržaja ispod  tribina od glavnog 

nogometnog igrališta; 

- Sve građevine mogu imati podrum; 

- Obavezna je potpuna infrastrukturna/komunalna opremljenost prostorne cjeline.“ 

 

Članak 16. 

Članak 16. i naslov ispred istog, mijenjaju se , i glase: 

 

„3.3. Oblikovanje građevina i terena 
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Oblikovanje građevina u športsko-rekreacijskoj zoni prepušta se slobodnom arhitektonskom 

izrazu uobičajenom za ovakvu vrstu građevina što podrazumijeva upotrebu suvremenih 

materijala primjerenih namjeni građevine. Preporuča se izvedba ravnih krovova ili kosih 

krovova blažega nagiba skrivenim u krovnim nadozidima. Preporuča se odgovarajuća 

polikromatska obrada pročelja. 

 

U okviru svih prostornih cjelina potrebno je obvezno ozeleniti dio čestice koji je orijentiran 

prema javno-prometnim površinama. Ostale neizgrađene površine unutar prostornih cjelina 

također je potrebno ozeleniti visokim i niskim raslinjem.  

 

Sve prostorne cjeline u športsko-rekreacijskoj zoni mogu se ograđivati. Preporuča se rješenje 

ograda prema javno-prometnoj površini uskladiti u pogledu izbora materijala, visine i 

oblikovanja.  

 

Unutar športsko-rekreacijske zone  riješene su potrebe prometa u mirovanju.“  

 

 

Članak 17. 

Članak 17. i naslov ispred istog, mijenjaju se , i glase: 

 

„3.4. Prostorni pokazatelji za način korištenja i uređenja površina 

Prostorni pokazatelji za način korištenja i uređenja površina prikazani su detaljno jer se 

planirani sadržaji realiziraju direktno temeljem Plana, odnosno prikazani su za svaku 

prostornu cjelinu, koje odgovaraju prostornoj cjelini. Za planirane sadržaje prikazani su u 

tablici broj 1. slijedeći prostorni pokazatelji: 

- namjena prostorne cjeline; 

- površina prostorne cjeline; 

- najveća izgrađenost prostorne cjeline; 

- najveća iskoristivost prostorne cjeline; 

- oznaka prostorne cjeline; 

 

Prostorni pokazatelji za način korištenja i uređenja površina u sklopu prostornih jedinica 

unutar obuhvata Plana. 

 

namjena 

prostorne 

cjeline 

površina 

prostorne 

cjeline 

(m2) 

najveća 

izgrađenost 

prostone 

cjeline m2 

(kig=0,80)    

najveća 

iskoristivost 

prostorne 

cjeline m2 

(kis=2,00) 

oznaka 

prostorne 

cjeline 

Športsko-rekreacijska namjena 

R - šport 23353 18682 46706 1 

R - šport 4761 3809 9522 2 

R - šport 6944 5555 13888 3 

R - šport 14103 11282 28206 4 

R - šport 3560 2848 7120 5 

R - šport 4929 3943 9858 6 
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R - šport 639 511 1278 7 

R - šport 42462 33970 84924 8 

Ukupno   

R - šport 

100751 80600 201502 - 

Prometne površine i ostalo 

Prometne 

površine i 

parking 

20273 - - - 

Zaštitne 

zelene 

površine 

6252 - - Z 

akumulacija 25346 - - V 

Ukupno 

sve 

152622 80600 201502 - 

 

 

Članak 18. 

Članak 18. i naslov ispred istog, mijenjaju se , i glase: 

 

„4. Uvjeti i način gradnje stambenih građevina 

Unutar predmetnog UPU-a ne planira se izgradnja stambenih građevina.“ 

 

Članak 19. 

Članak 19. i naslov ispred istog, mijenjaju se , i glase: 

 

„5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, 

telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama 

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže 

Planirana športsko - rekreacijska zona smještena je na području općine Škabrnja južno od 

trase autoceste Zagreb – Split – Dubrovnik. Od općinskog središta udaljena je cca 1.1 km.  

Locirana je južno od županijske ceste Ž 6021 i istočno od županijske ceste Ž 6044. 
Povoljan prometni položaj zone upotpunjuje željeznička pruga Zadar – Knin koja se proteže cca 1.2 

km sjeverno od zone. 

Sjevernom i istočnom granicom obuhvata plana protežu se nekategorizirane prometnice od 

kojih je sjeverna cijelom dužinom s asfaltbetonskim zastorom, a istočna je asfaltirana na 

sjevernom dijelu. Na južnom kraju nastavlja se kao bijeli put. Prometnice su širine 4.50 – 5.00 

m. Tlocrtno se pružaju u pravcu, terenom. 

Ove prometnice nisu u obuhvatu plana, ali je njihovo pružanje definirano planom kako bi se 

posredno definirala sjeverna i istočna granica plana.  

Ove prometnice Prostornim planom općine predviđene su kao mogući koridori (planirane 

trase ceste) pružanja cestovne infrastrukture, pa ih je stoga DPU u cijelosti poštivao. 
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Zahvati predviđeni Planom odnose se na izvedbu prometne mreže rekreacijske zone koja 

uključuje izvedbu kolnih površina s mirnim prometnim tokovima, uličnim parkiralištima te 

izvedbu pješačkih i biciklističkih staza.  

Zona, dakle, preko planiranih trasa (mogućih koridora) cesta koje su vidljive u Prostornom 

Planu Općine Škabrnja ostvaruje vezu na županijske ceste Ž 6021 i Ž 6044, obje povezane na 

županijsku cestu Ž 6258 koja ostvaruje vezu na slijedeće državne cestovne pravce: 

- državnu cestu D 502: D. Zemunik (D424) – Smilčić – Karin (D27), 

- autocestu Zagreb – Split – Dubrovnik, (A 1, čvor Zadar 2) 

Obzirom na prethodno izneseno, trase prometnica, stanje izgrađenosti, funkcionalnost i 

povezanost prometne mreže, te blizinu gospodarskog središta grada Zadra, područje 

razmatranja ovog Plana ima povoljan prometni položaj.  

 

Kolni promet 

U izradi prijedloga prometnog sustava u okviru Plana, težilo se zadovoljenju slijedećih 

ciljeva: 

- da buduća prometna mreža zone zadovolji potrebe internog prometa i parkiranja u 

skladu s planiranim sadržajima, 

- da se prometne potrebe zadovolje s minimalnim zahvatima na prometnoj 

infrastrukturi, 

- da kolni i pješački tokovi budu jasni i jednoznačni, 

- da se osigura protočnost prometa u špicama (veća sportska događanja), 

- da se prometna mreža po potrebi prilagođava većim sportskim događanjima uz 

zadržavanje funkcionalnosti, 

- da se osigura kvalitetan kolni priključak svim sadržajima i korisnicima zone, 

- da se sačuva cestovni pojas rubnih prometnica, 

- da se broj priključaka na rubne prometnice svede na najmanji mogući broj. 

Zona prometni priključak ostvaruje na rubne nekategorizirane prometnice koje su izvan 

obuhvata plana, a pružaju se uz sjevernu i istočnu granicu obuhvata.  

Unutar obuhvata planirana je izgradnja internih prometnica, uz koje je predviđeno ulično 

parkiranje te dva zasebna parkirališta u zapadnom dijelu obuhvata. 

S minimalnim ulaganjima u prometnu infrastrukturu stvoreni su preduvjeti za rješavanje 

problema prometa u mirovanju, stvaranje prometnih preduvjeta za protupožarnu zaštitu, te 

neposredan kolni pristup interventnih vozila sportskim objektima. 

Plan predviđa da dio sportskih sadržaja zone bude vezan uz karting i moto sport. Predviđa se 

izvedba kružne karting staze oko umjetnog jezera.“ 

 

 

Članak 20. 

Članak 20. i naslov ispred istog, mijenjaju se , i glase: 

 

„5.1.1. Javna parkirališta i garaže 
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U skladu s PPU Općine Škabrnja (članak 207.) potrebno je u rekreacijskoj zoni osigurati 1 

PM na 10 sjedala.  

Kako je u ovom trenutku teško procjeniti potrebe za brojem parkirališnih mjesta koji bi bili 

rezultat ovog kriterija, Plan predviđa cca 329 PM za osobne automobie na izdvojenim 

parkiralištima ili uz kolnik. 

 

 

 

Članak 21. 

Članak 21. i naslov ispred istog, mijenjaju se , i glase: 

 

„5.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine 

 
Na području obuhvata Detaljnog plana nisu predviđeni trgovi niti druge veće pješačke površine unutar 

planiranih.““ 

 

 

Članak 22. 

Članak 22. i naslov ispred istog, mijenjaju se , i glase: 
 

„5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže 

 

Koridori telekomunikacijske infrastrukture planirani su u nogostupu unutar koridora kolno-

pješačkih prometnica. 

Pri planiranju je odabrana trasa udaljena u odnosu na elektroenergetske kabele. 

Glavni pravac kabelske trase će se položiti u javno prometnu površinu, a komunalni priključci 

individualno za svaki objekt. 

Prilikom gradnje ili rekonstrukcije telekomunikacijskih objekata treba obratiti pažnju na 

slijedeće uvjete: 

Kabelski zdenci su montažnog tipa različitih veličina s odgovarajućim poklopcima prema HT 

uputama. 

Dubina kabelskih kanala iznosi 0,8m u slobodnoj površini ili nogostupu, a pri prijelazu 

kolnika dubina je 1,2m. 

Širina kabelskih kanala ovisi o broju paralelno položenih cijevi.  

Glavni pravac telekomunikacijske infrastrukture  se polaže, gdje god je to moguće, u 

nogostup prometnice stranom suprotnom od strane kojom se polažu energetski kabeli.  

Ako se moraju paralelno voditi obavezno je poštivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto 

vrijedi i za međusobno križanje s tim da kut križanja ne smije biti manji od 45. 

Osim gore navedenih uvjeta svaka izgradnja DTK mora biti usklađena sa odredbama iz 

pozitivnih zakona i propisa.“ 

 

Članak 23. 

Članak 23. i naslov ispred istog, mijenjaju se , i glase: 

 

„5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže 

Energetika 
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Prilikom gradnje ili rekonstrukcije elektroenergetskih objekata treba obratiti pažnju na 

slijedeće uvjete: 

građevinska čestica predviđena za  trafostanice mora biti minimalno 7x6m sa omogućenim 

prilazom kamionima, odnosno dizalici. 

Dubina kabelskih kanala iznosi 0,8m u slobodnoj površini ili nogostupu, a pri prelasku 

kolnika dubina je 1,2m. 

Širina kabelskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno položenih kabela.  

Na mjestima prijelaza preko prometnica kabeli se provlače kroz PVC cijevi promjera 110, 

160, odnosno 200 ovisno o tipu kabela (JR, NN, VN). 

Pprilikom polaganja kabela po cijeloj dužini kabelske trase obavezno se polaže uzemljivačko 

uže Cu 50mm2. 

Elektroenergetski kabeli polažu se, gdje god je to moguće, u nogostup prometnice stranom 

suprotnom od strane kojom se polažu telekomunikacijski kabeli. Ako se moraju paralelno 

voditi obavezno je poštivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za međusobno 

križanje s tim da kut križanja ne smije biti manji od 45. 

Rasvjetni stupovi uz prometnice su visine do 6m, a za šetnice 4 m. Rasvjetna tijela su snage 

70/150 W NaV. 

Rasvjetna tijela montirati u nogostupu udaljeno od prometnice minimalno 60 cm ili više.“ 

 

Članak 24. 

Članak 24. i naslov ispred istog, mijenjaju se , i glase: 

„Vodoopskrba 

Iz vodospreme sa K.D. 136,00 m n.m. položena je vodovodna cijev, koja prolazi uz područje 

obuhvata UPU-a  presjeka 150 mm, na koju će se priključiti planirano područje, čime će biti 

osigurana opskrba vodom. 

 Vodovodne cijevi su smještene unutar prometnice sa ugrađenim vanjskim nadzemnim 

hidrantima na međusobnoj udaljenosti do 150 m. Trase cjevovoda treba uskladiti sa 

rasporedom ostalih komunalnih instalacija. Vodovodne cijevi se u načelu postavljaju na 

suprotnoj strani kolnika od strane na kojoj je postavljen elektroenergetski kabel. 

Vodovod se planira iznad kanalizacije, a samo u iznimnim slučajevima kad nije moguće 

drugačije  i to uz posebno tehničko-projektno rješenje zaštite vodovoda, može se odstupiti od 

tog pravila kao i smanjenje razmaka u slučaju paralelnog vođenja. 

Mreža unutar područja obuhvata UPU-om za športsko rekreacijsku zonu na predjelu Vlačine, 

planirana je s cijevima presjeka 100 mm, a ogranci za hidrant su presjeka 80 mm. Planirani 

objekti unutar zone biti će priključeni na planirani vodovod u prometnici. Na mjestima gdje se 

trase spajaju ugrađuju se zasunske šahte unutar kojih je smještena zaporna armatura. 

 Za svaki dio javne ulične vodovodne mreže koji bi se samostalno realizirao treba izraditi 

projekt kojeg projektant (ili investitor) u vidu radne verzije ili gotovog projekta, dostaviti 

Vodovodu na pregled i suglasnost prije podnošenja zahtjeva za građevinsku dozvolu. 

Projektanti vodoopskrbnih građevina dužni su od Vodovoda zatražiti početne i specifične 

uvjete za projektiranje.“ 

 

Članak 25. 

Članak 25. i naslov ispred istog, mijenjaju se , i glase: 

„Kanalizacija 
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Za predmetno područje usvojen je podsustav sportsko rekreakcijske zone , koji će 

funkcionirati kao zasebni kanalizacijski sustav s vlastitim uređajem na južnoj strani zone sa 

upojnim bunarima, a oborinske vode će se nakon separatora upuštati u umjetno jezero. 

Usvojen je razdijelni sistem kanalizacije s potpuno odvojenim odvođenjem prihvatnih voda za 

oborine i otpadne vode iz sanitarnih čvorova.  

Sve otpadne vode dovode se do uređaja za pročišćavanje, koje se nakon pročišćavanja 

upuštaju u podzemlje putem upojnih bunara.  

Glavni odvodni kanal fekalne kanalizacije lociran je približno u osi prometnice, na dubini 

minimum 1,30 m računajući od nivelete prometnice do tjemena cijevi, sa kontrolnim 

revizijskim oknima. 

Otpadne vode se sakupljaju zatvorenim kanalima s gravitacijskim odvodom na lokalni uređaj 

za pročišćavanje otpadnih voda, koji će biti definiran ekološkom studijom..  

Oborinske vode će se sistemom kanala najkraćim putem odvoditi do separatora ulja do kojeg 

je locrana crpna stanica iz koje se prepumpava u umjetno jezera. Drenažne vode koje će biti 

sakupljene sa sportskih terena sakupljati će se posebnim kanalima  s dovodom u crpnu stanicu 

s obzirom da su to čiste vode, pa nije potrebno pročišćavanje. 

Kanali su locirani u dijelu prometnice, a dijelom duž uzdužnog parkirališta uz prometnicu, a 

na trasi su predviđena revizijska okna na potrebnoj udaljenosti i na lomovima trase.   

Detaljno određivanje mreže i objekata odvodnje utvrđuje se idejnim projektima za izdavanje 

lokacijske dozvole vodeći računa o stanju na terenu i posebnim uvjetima. 

Lokacijske dozvole za mreže i građevine odvodnje izdavati će se na temelju idejnih projekata, 

te suglasnosti nadležnih institucija.“ 

 

Članak 26. 

Članak 26. i naslov ispred istog, mijenjaju se , i glase: 

„6. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina 

 

U sklopu obuhvata Plana nalaze se zaštitne zelene površine (Z). 

Zaštitne zelene površine (Z) su pretežno neizgrađeni prostor oblikovan radi potrebe zaštite 

okoliša (zaštita od buke, zaštita zraka i dr.). Zaštitne zelene površine uređuju se pretežito kroz 

očuvanje postojeće vegetacije te uz dopunu novim autohtonim zelenilom.  Zaštitne zelene 

površine uređuju se na način da ne ometaju sigurnost odvijanja pješačkog prometa u smislu 

očuvanja preglednosti pješačkih površina. 

U sklopu zaštitnih zelenih površina (Z) mogu se graditi i uređivati komunalna infrastruktura, 

pješački putovi, staze, odmorišta i sl..” 

 

 

Članak 27. 

Članak 27. i naslov ispred istog, mijenjaju se , i glase: 

„7. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih 

vrijednosti 

 

Mjere zaštite pojedinog područja proizlaze iz lokacije vrijednih, pojedinačnih registriranih ili 

preventivno zaštićenih spomenika kulture, prirode i krajolika.  

Unutar obuhvata predmetnog UPU-a nema zaštićenih područja temeljem Zakona o zaštiti 

prirode (NN 80/13). 
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Prilikom preklapanja podloge Ekološke mreže Natura 2000 sa podlogom PPU-a Općine 

Zagvozd, vidljivo je da se unutar granice obuhvata Općine Zagvozd  nalazi međunarodno 

područje važno za ptice i područje važno za divlje svojte i stanišne tipove. 

Međunarodno područje važno za ptice je (HR1000024 # Ravni kotari), unutar kojega se 

nalaze ciljne vrste jarebice kamenjarke, primorske trepteljke, ušare, kratkoprste ševe, leganja, 

zmijara, eje strnjarice, eje livadarke, zlatovrane, crvenoglavog djetlića, malog sokola, ždrala, 

vojića maslinara, rusog svračka, ševe krunice i velike ševe. 

Područje važno za divlje svojte i stanišne tipove je (HR2001361 # Ravni kotari), unutar 

kojega se nalaze ciljne vrste bjelonogog raka, četveroprugog kravosasa, drugokrilog pršnjaka, 

dalmatinskog okaša, kopnene kornjače, crvenkrpice, razdijeljenog šaša, kao i ciljna staništa 

špilja i jama zatvorenih za javnost i mediteranskih visokih vlažnih travnjaka. 

Svi planirani zahvati koji mogu imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost 

područja ekološke mreže podlijržu ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, sukladno 

članku 24. Zakona o zaštiti prirode (N.N. 80/13). 

 

 

Članak 28. 

Članak 28. i naslov ispred istog, mijenjaju se , i glase: 

 

„8. Postupanje sa otpadom 

 

Na području Općine Škabrnja nema aktivnog odlagališta komunalnog otpada, već se 

organizirano vrši odvoz sakupljenog komunalnog otpada na odlagalište "Diklo" u Zadru, 

putem nadležnog komunalnog poduzeća (Čistoća d.o.o.Zadar). Na prostoru Općine potrebno 

je uspostaviti sustav sakupljanja i recikliranja otpada putem reciklažnih kontejnera, eko otoka 

i reciklažnog dvorišta. 

Plan gospodarenja otpadom Općine Škabrnja sukladan je Planu gospodarenja otpadom 

Zadarske županije.“ 
 

Članak 29. 

Članak 29. i naslov ispred istog, mijenjaju se , i glase: 
 

„9. Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš 

 

Samom izgradnjom i oblikovanjem prostora, moguće je negativno utjecati na okoliš, koju je 

primjenom odgovarajućih tehnologija i tehničkih rješenja moguće svesti na minimum, što je 

primijenjeno u ovom rješenju komunalne infrastrukture. 

U tom kontekstu poduzete su slijedeće mjere :  

- usvojen je razdjelni  sistem kanalizacije, 

- ugradnja separatora ulja i masti na kanalu oborinske kanalizacije, 

- usvojen zatvoreni sistem odvodnje kanalizacije, 

- osigurana kvalitetna vodoopskrba planiranog prostora.                                           

Svojom brojnošću i samom činjenicom fizičke prisutnosti u gotovo svim dijelovima zone 

plana, elektroprivredni objekti automatski negativno doprinose općem korištenju i 

oblikovanju prostora, koje nažalost nikakvim mjerama nije moguće potpuno eliminirati, već 

ih je primjenom odgovarajućih tehnologija i tehničkih rješenja moguće svesti na manje i 
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prihvatljivije iznose, što je primjenjeno i u ovom rješenju sustava elektroopskrbe u 

maksimalno mogućem opsegu. 

U tom kontekstu mogu se navesti najvažnije mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš:   

- niti jedan od postojećih i planiranih elektroprivrednih objekata na području ove općine 

nije iz skupine tzv. aktivnih zagađivača prostora, 

- primjenom kabelskih (podzemnih) vodova 20(10) kV  i vodova NN (1kV) višestruko 

se povećava sigurnost napajanja potrošača, uklanja se opasnost od dodira vodova pod 

naponom i uklanja se vizualni utječaj nadzemnih vodova na okoliš, 

- primjenom kabelskih razvodnih ormarića (KRO) i kabelskih priključnih ormarića 

(KPO) izrađenih od poliestera bitno se produljuje njihov vijek trajanja, poboljšava 

vizualna prihvatljivost i povećava sigurnost od opasnih napona dodira, 

- trafostanicu gradskog tipa izgraditi u obliku kućice adekvatno arhitektonski 

oblikovane i uklopljene u okoliš.  

Sve pasivne metalne dijelove vodova i postrojenja bez obzira na vrstu lokacije treba propisno 

uzemljiti i izvršiti oblikovanje potencijala u neposrednoj blizini istih kako bi se eliminirale 

potencijalne opasnosti za ljude i životinje koji povremeno ili trajno borave u njihovoj blizini.“ 

 

Članak 30. 

Članak 30. i naslov ispred istog, mijenjaju se , i glase: 

  

„9.1. Uvjeti za zaštitu izgradnje objekata i priključivanje na komunalnu infrastrukturu   

 

Prilikom rekonstrukcije i/ili dogradnje, te eventualne zamjene postojećih, kao i izgradnje 

novih građevina, nužno je da se iste (ako nisu) spoje na postojeći kanalizacijski sustav u trupu 

glavne mjesne prometnice. 

Oborinske čiste vode sa krovnih i zelenih površina treba riješiti ispuštanjem u okolni teren bez 

ugrožavanja okolnih objekata ili odvesti posebnim kanalima do ispusta u recipijent kao trajno 

rješenje. 

Oborinske zagađene vode sa radnih, prometnih, parkirališnih i manipulativnih površina, 

prihvaćaju se zatvorenim kanalima sa koji se nakon prolaza kroz separator ulja i masti i 

odvode do ispusta u recipijent u skladu s rješenjem kanalizacijskog sustava za prihvat i 

dispoziciju oborinskih voda. Izgrađeni kanali bi bili djelovi konačne mreže.  

Lociranje i dimenzioniranje objekata za ispuštanje prikupljenih i pročišćenih voda u tlo 

predvidjeti temeljem obavljenih hidro-geoloških istražnih radova na potencijalnim 

lokacijama.“ 

 

Članak 31. 

Članak 31. i naslov ispred istog, mijenjaju se , i glase: 

  

„9.2. Zaštitu od buke  

Potencijalni izvori buke ne smiju se smještati na prostore gdje neposredno ugrožavaju 

stanovanje, te remete rad mirnim djelatnostima. 

Kao dopunsko sredstvo za zaštitu od buke uređivat će se i zelenilo kao prirodna zaštita.“  

 

Članak 32. 
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Članak 32. i naslov ispred istog, mijenjaju se , i glase: 

 

„9.3. Zaštita od požara 

U svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od 

susjednih građevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno 

opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevine, veličinu 

otvora na vanjskim zidovima građevina i dr. da se požar neće prenijeti na susjedne građevine 

ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 

minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov 

vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava 

dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovišta, koji 

mora biti od negorivog materijala na dužini konzole. 

Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom 

prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu, a prilikom 

gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža, mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti 

unutarnja i vanjska hidrantska mreža. 

Građevine moraju biti projektirane i izgrađene tako da ispunjavaju bitne zahtjeve iz područja 

zaštite od požara utvrđenom Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10) i na temelju njega 

donesenih propisa, te uvjetima zaštite od požara utvrđenom posebnim zakonom i na temelju 

njih donesenih propisa.  

Ostale mjere zaštite od požara projektirati u skladu s važećim hrvatskim propisima i normama 

koji reguliraju ovu problematiku.“ 

 

Članak 33. 

Članak 33., mijenja se , i glasi: 

 

„9.4. Zaštita voda 

Prema Odluci o određivanju zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera izvorišta vodozaštitna 

područja dijele se na četiri zone prema stupnju opasnosti od mogućeg zagađenja vode. 

Obuhvat ovog Plana se nalazi unutar IV. Zone. 

Prema Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 

47/13), IV. zona sanitarne zaštite izvorišta sa zahvaćanjem voda iz vodonosnika s 

pukotinskom i pukotinsko-kavernoznom poroznosti obuhvaća sliv izvorišta izvan III. zone s 

mogućim tečenjem kroz pukotinsko i pukotinsko-kavernozno podzemlje u uvjetima velikih 

voda, do vodozahvata u razdoblju od: 

- 10 do 20 dana za izvorišta iz članka 8. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika, 

- 20 do 40 dana za izvorišta iz članka 8. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika i 

- 40 do 50 dana za izvorišta iz članka 8. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika. 

U IV. zoni sanitarne zaštite izvorišta sa zahvaćanjem voda iz vodonosnika s pukotinskom i 

pukotinsko-kavernoznom poroznosti zabranjuje se: 

- ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda, 

- građenje postrojenja za proizvodnju opasnih i onečišćujućih tvari za vode i vodni 

okoliš, 

- građenje građevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada, 

- uskladištenje radioaktivnih i za vode i vodni okoliš opasnih i onečišćujućih tvari, 

izuzev uskladištenja količina lož ulja dovoljnih za potrebe domaćinstva, pogonskog 

goriva i maziva za poljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne 

mjere za građenje, dovoz, punjenje, uskladištenje i uporabu, 
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- građenje benzinskih postaja bez zaštitnih građevina za spremnike naftnih derivata 

(tankvana), 

- izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina za naftu, zemni plin kao i izrada 

podzemnih spremišta, 

- skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje građevina koje je 

dopušteno graditi prema odredbama ovoga Pravilnika, 

- građenje prometnica, parkirališta i aerodroma bez građevina odvodnje, uređaja za 

prikupljanje ulja i masti i odgovarajućeg sustava pročišćavanja oborinskih onečišćenih 

voda, 

- upotreba praškastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja većeg opsega. 

Za sve postojeće i planirane zahvate i djelatnosti unutar zona sanitarne zaštite izvorišta koji su 

ograničeni ili zabranjeni temeljem važećeg Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona 

sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11 i 47/13) moraju se primijeniti odredbe istog, odnosno 

odredbe svih budućih zakonskih i podzakonskih akata, te odluka vezanih za vodozaštitne 

zone.“ 

 

Članak 34. 

 

10. Mjere provedbe plana 

10.1. Obveza izrade detaljnih planova uređenja 

Unutar obuhvata Plana,  ne planiraju se obveze izrade Detaljnog plana uređenja.“ 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 35. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Škabrnja. 

KLASA:   350-05/15-01/01                                                                                                                                                           

URBROJ: 2198/05-16-9                                                                                                                                                      

Škabrnja, 04.03.2016. godine 

                                PREDSJEDNIK                                                                               

             OPĆINSKOG  VIJEĆA  

 

               Slavko  Ivković  
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Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite 

(«Narodne novine», br. 82/15) i članka 31. Statuta Općine Skabrnja ("Službeni glasnik 

Općine  Škabrnja br 02/13) Općinsko vijeće Općine Škabrnja, na svojoj 21. sjednici održanoj 

dana 04.03.2016. godine,      d o n o s i  

 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite za 2015. godinu, 

donošenju Plana razvoja civilne zaštite za 2016. godinu 

i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 

na području Općine ŠKABRNJA za razdoblje od 2016. do 2019. godine 
  

1. Prihvaća se Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Škabrnja u 

2015. godini koju je predložio Općinski načelnik. 

2. Donosi se plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Škabrnja za 2016. 

godinu i smjernica za   organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine 

Škabrnja za razdoblje od 2016. do 2019. godine.  

3. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Škabrnja u 2015. godini, 

plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Škabrnja za 2016. godinu i 

smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Škabrnja 

za razdoblje od 2016. do 2019. godine, čine sastavni dio ovog Zaključka. 

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenog glasniku 

Općine  Škabrnja“. 

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                               Slavko  Ivković 

 

 

KLASA:  810-01/16-01/01 

URBROJ: 2198/05-16-1 

Škabrnja, 04.03.2016. 
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ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA 

PODRUČJU OPĆINE ŠKABRNJA U 2015. GODINI 

UVOD 

           Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015.) određeno je 

da  sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti ( preventivne, planske, 

organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze 

sudionika, ustroj i djelovanje svih sustava civilne zaštite i način povezivanja 

institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u 

jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa  te zaštite i spašavanja građana, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica 

prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica 

terorizma i ratnih razaranja. 

         Također je definirano da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i 

usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje. 

STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

            Dosadašnje stanje organiziranosti sustava civilne zašite na području Općine Škabrnja  

karakterizira činjenica da je isti do donošenja Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne 

novine br. 82/15) bio organiziran i provođen sukladno odredbama Zakona o zaštiti i 

spašavanju, Zakona o unutarnjim poslovima, koje su se odnosile na civilnu zaštitu, te Zakona 

o zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda i 

podzakonskim propisima donesenim temeljem navedenih zakona. 

 

Općina Škabrnja je izradila i donijela sljedeće akte: 

1.  Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih 
nesreća, koju je Općinsko vijeće Općine Škabrnja donijelo na svojoj sjednici 15.  sjednici održanoj 
dana 01.04.2015. godine (Službeni glasnik Općine  Škabrnja br. 02/15); 
2.   Plan  civilne  zaštite koju je Općinsko vijeće Općine Škabrnja donijelo  na svojoj sjednici 15.  
sjednici održanoj dana 01.04.2015. godine (Službeni glasnik Općine  Škabrnja br. 02/15); 
 3.  Plan  zaštite i spašavanja koju je Općinsko vijeće Općine Škabrnja donijelo na svojoj sjednici 15.  
sjednici održanoj dana 01.04.2015. godine (Službeni glasnik Općine  Škabrnja br. 02/15); 
4.  Procjenu ugroženosti od požara  Općine Škabrnja  (Službeni glasnik Općine  Škabrnja br.04/04) 
5.  Plan zaštite od požara za Općinu Škabrnja (Službeni glasnik Općine  Škabrnja br.02/13) 
6.  Odluku o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja 
7.  Izmjena i dopuna Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja 
8.   Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine  Škabrnja 
9.  Odluka o osnivanju postrojbe Civilne  zaštite opće namjene Općine  Škabrnja 
10.  Rješenje o imenovanju Povjerenika civilne zaštite i  njihovih zamjenika; 
11. Odluku o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od značaja za zaštitu i spašavanje na 
području Općine  Škabrnja 
 12.  Zaključak o imenovanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika DVD-a Škabrnja 
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Općina Škabrnja je kroz proteklo razdoblje  financirala troškove zaštite i spašavanja u skladu 

sa svojom obvezom i financijskim mogućnostima. 

STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVCIMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

1.     CIVILNA ZAŠTITA 

1.1.  STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

Odlukom o Osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Škabrnja i Izmjenom 

dopunom Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja , na temelju Zakona o zaštiti i 

spašavanju i Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja 

Stožer zaštite i spašavanja čine: 

Kristina  Erlić -  Zamjenik općinskog načelnika,  za načelnika Stožera, 

Damir  Gurlica -   Vijećnik u općinskom  vijeću,  za  zamjenika  načelnika  Stožera 

 

Šime Brkić –   za člana Stožera 

Marko  Ivković - za člana Stožera  

Zdravko  Škara –  za člana Stožera 

Zoran Bilaver –  za člana Stožera 

Stožer zaštite i spašavanja imenuje se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti 

operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne 

prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica 

katastrofe i velike nesreće. 

Sukladno članku 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju 

(N.N. broj 79/07.) Zapovjedništvo ZiS-a je preimenovano u Stožer zaštite i spašavanja. 

Temeljem plana obuke stožera civilne zaštite, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zadar 

proveo je obuku stožera civilne zaštite Općine Škabrnja 09.rujna 2016.godine. Obuka se 

odnosila na teorijski dio i stožerne vježbe. Uz Stožer civilne zaštite obuka se odnosila i na 

vatrogasno zapovijedništvo DVD Škabrnja kao i na Povjerenike CZ. 

 

1.2. PREVENTIVA I PLANOVI CZ 

Općinsko vijeće Općine Škabrnja na svojoj 15. sjednici održanoj dana 01.04.2015. 

godine donijelo je Procjenu ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i okoliša 

od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Škabrnja, Plan zaštite i spašavanja i Plan 

civilne zaštite za područje Općine Škabrnja  na temelju kojih će se postupati odnosno 

ustrojavati sustav zaštite i spašavanja te donositi akti koji proizlaze iz spomenute procjene i 

planova. 

Građani su upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a 

vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom 

mjestu na svojim objektima obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje. 
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Upoznavanje građana provođeno je putem javnih obavijesti na oglasnim poločama, te 

kroz rad  institucija Općine. 

 

 

1.3. SKLONIŠTA 

Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na 

najmanju moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa 

stanovišta prostornog planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je 

neophodno i mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u 

prostornom planiranju. 

Općina Škabrnja je obvezna na svom području osigurati uvjete za sklanjanje ljudi, 

materijalnih, kulturnih i drugih dobara u skladu sa Prostornim planom uređenja Općine 

Škabrnja („Službeni glasnik Općine Škabrnja“, br. 01/12,  05/15) gdje su propisane mjere 

zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, te propisani kriteriji za moguću gradnju 

skloništa na području Općine. 

  

2. VATROGASTVO 

            Dobrovoljno vatrogasno društvo Škabrnja djeluje na području Općine Škabrnja, a po 

potrebi sudjeluje u intervencijama i van područja Općine  Škabrnja 

Općina Škabrnja, ima DVD čija se aktivnost i djelovanje financira iz Općinskog 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Škabrnja – ustrojeno na način da obavlja preventivnu 

djelatnost sukladno članku 1. Zakona o vatrogastvu, a mogu se koristiti na pomoćnim 

poslovima prilikom intervencija većih razmjera. 

Neophodno je i dalje provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca, kako 

profesionalnih tako i dobrovoljnih te redovito obavljati liječničke preglede.  

DVD je u 2015. godini zahvaljujući  donaciji Vatrogasne zajednice opremljen 

potrebnom opremom, ali je potrebno raditi i dalje na osposobljavanju i opremanju članova. 

Potrebno je uvođenje stalnog dežurstva i ishođenje telefonske linije. 

Općina Škabrnja, ima DVD čija se aktivnost i djelovanje financira iz Općinskog proračuna i 

iz Javne vatrogasne postrojbe Zadar,  

DVD Škabrnja također upošljava sezonske vatrogasce (njih 5). 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Škabrnja raspolaže s 1  vozilom, 1 vatrogasnom cisternom i 

8 naprtnjača V – 25,metlice 8kom I pumpa Honda 1 kom. 
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Vozila su tehnički ispravna, registrirana i opremljena radio vezom. No oprema u vozilu je 

uvijek problem sačuvati za slijedeću sezonu jer DVD ne posjeduje prostorije u kojima može 

pohraniti svoju opremu za slijedeću sezonu. 

Vatrogasni dom na području na kojem djeluje DVD Škabrnja ne postoji što je veliki problem 

u cilju očuvanja imovine dobrovoljnog vatrogasnog društva. 

Općina Škabrnja je pokrenula izrada projektne  dokumentacije i idejnog projekta za  ishođenje 

lokacijske dozvole i glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za gradnju doma za  društvene  

djelatnosti u sklopu kojeg bi se isplanirali prostori za Vatrogasni dom. 

Općina Škabrnja je u 2015. godini, za rad DVD-a izdvojila  46.672,29 kuna.   

Temeljem narečenog može se istaknuti da je vatrogasna postrojba (dobrovoljna) 

efikasno obavila sve zadaće u tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem 

protupožarne zaštite na području Općine iako nisu osigurani svi kriteriji koji su propisani 

Zakonom i podzakonskim aktima. 

3. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U 

OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI 

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne 

djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine. Službe i 

pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu 

Općine imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, 

posebno u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite. 

Operativne snage za zaštitu i spašavanje na području Općine Škabrnja 

 

 Stožer  Zaštite i Spašavanja Općine  Škabrnja 

 Postrojbe Civilne  zaštite 

 DVD Škabrnja 

 Povjerenici civilne  zaštite i zamjenici 

             Za naselje Škabrnja: Hrvoje Pavičić za povjerenika CZ  i Eugen Vuković za 

zamjenika 

             Za naselje Prkos: Enerko Ivković za povjerenika CZ i Zdenko Tokić za zamjenika 

Možemo naglasiti pravne osobe od značaja za zaštitu i spašavanje na području Općine   

 Vlastiti pogon  Općine  Škabrnja 

 Marin d.o.o. 

 Savez lovačkih društva Grada Zadra  i Benkovca 

 Butić gradnja d.o.o. 

 Prijevoznički obrt Branko Škara 

 Prijevoznički obrt Dragan Ivković 

 Poljodjelski  i  prijevoznički obrt Ivan  Bilaver 

 Prijevoznički obrt i pripremni radovi na gradilištu Šime Bilaver 

 Leo prijevoznički obrt 

 Color d.o.o. 

 Transporti Mario, vl. Mario Šunjić 

 Ivana, Pripremni radovi na gradilištu, vl. Ivana  Gravić 

 Šime Škara, Pripremni radovi na gradilištu 
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 Milkante d.o.o. Škabrnja (pekara) 

 Bakmaz d.o.o. Zadar 

 Sonik d.o.o. Zadar  

 Studenac  d.o.o. Zadar 

 OŠ « Vladimira Nazora »  Škabrnja 

 UO « Centar » vl. Ankica Žilić 

 UO  « MO&KI »  

Sve obveze nositelja zadaća u zaštiti i spašavanju utvrđene su Procjenom stanovništva, 

kulturnih i materijalnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine 

Starigrad kao i Planom zaštite i spašavanja i Planom civilne zaštiti Općine Škabrnja koji 

proizlaze iz Procjene. 

 

 

Sastavnicu  ove Analize čini analiza financijskog plana za provođenje zaštite i spašavanja u 

2015. godini. 
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IZVOD IZ PRORAČUNA OPĆINE ŠKABRNJA O VISINI OSIGURANIH 

SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

U 

2015. GODINI 
 

Red. 

br. 

OPIS POZICIJE Planirano u 

2015. god. u kn 

Realizirano  u 

2015.god. u kn 

1. VATROGASTVO    

Dobrovoljna vatrogasna postrojba 70 000,00 46.672,29 

Ukupno 70 000,00 46.672,29 

2. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE 

SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM 

BAVE U OKVIRU REDOVITE 

DJELATNOSTI (Hitna pomoć, javno 

zdravstvo, Crveni križ, Komunalno 

poduzeće, kao i pravne osobe koje se 

bave građevinskom, prijevozničkom, 

turističkom i drugim djelatnostima od 

interesa za zaštitu i spašavanje) 

  

GSS                5 

000,00 

112                20 

000,00 

 

  

  

0,00 

0,00 

  
Ukupno 25 000,00 0,00 

SVEUKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE I 

SPAŠAVANJA 
95 000,00 46.672,29 
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S M J E R N I C E 

ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

NA PODRUČJU OPĆINE ŠKABRNJA 

ZA RAZDOBLJE OD 2016. – 2019. GODINE 

 

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa 

utvrđenih procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem 

zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih 

nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, 

udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i 

spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i razvoj 

sustava za zaštitu i spašavanje za razdoblje od 2015. do 2019. Godine. 

Smjernice se odnose na sljedeće: 

1. CIVILNA ZAŠTITA 

(Stožer zaštite i spašavanja Općine Škabrnja, zapovjedništvo, postrojbe i druge organizirane 

snage civilne zaštite ) 

Temeljem članka 9. stavka 2. Zakona o zaštiti i spašavanju te sukladno članku 6. Pravilnika o 

pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja Općinsko vijeće Općine 

Škabrnja je u 2014. godini  donijelo Odluku o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Škabrnja i 

Izmjenu i dopunu Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine  Škabrnja te izradilo i 

donijelo Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine  Škabrnja. 

Načelnik Stožera zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Škabrnja po funkciji je i na temelju 

posebnih propisa Zamjenica načelnika. 

Stožer zaštite i spašavanja osnovan je za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i 

ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće 

nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće. 

Potrebno je postupati u skladu s Procjenom  ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje 

Općine  Škabrnja, te poduzeti mjere i aktivnosti da se postojeći Stožer opremi i osposobi za 

izvršavanje očekujućih zadaća. 

Osnovana Postrojba civilne zaštite opće namjene sa 21 pripadnikom (3 grupe po 6 ljudi i 3 

člana zapovjedništva sa bolničarem) treba nastaviti aktivnosti održavanja vježbi  te osigurati 

opremu za pripadnike Postrojbe sukladno važećim propisima. 

2.   VATROGASTVO ( Dobrovoljno vatrogasno društvo) 

Uvažavajući realno stanje zaštite od požara na području Općine Škabrnje vezano na djelovanje 

vatrogasnih postrojbi, ovim smjernicama iskazuju se bitne odrednice materijalno-tehničkog razvoja, 

razvoja kadrovskih kapaciteta, sustava organizacije i djelovanja te pregled financijskih sredstava u 

Proračunu za te namjene s ciljem jačanja spremnosti za djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i 

spašavanja na području Općine Škabrnja u 2016. godini. Obvezno proračunom planirati i osigurati 

sredstva za rad DVD-a Škabrnja. 

    Dobrovoljno vatrogasno društvo Škabrnja – ustrojeno na način da obavlja preventivnu djelatnost 

sukladno članku 1. Zakona o vatrogastvu, a mogu se koristiti na pomoćnim poslovima prilikom 

intervencija većih razmjera.Neophodno je i dalje provoditi različite oblike osposobljavanja 
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vatrogasaca, kako profesionalnih tako i dobrovoljnih te redovito obavljati liječničke preglede. DVD je 

potrebno proširiti i voditi brigu o obnavljanju i nabavljanju više opreme.Potrebno je uvođenje stalnog 

dežurstva i ishođenje telefonske linije. Potrebno je osigurati zbrinjavanje i zaštitu sredstava i opreme 

namjenjenih za provođenje aktivnosti zaštite od požara. Općina Škabrnja pristupila izradi Projektne 

dokumentacije radi gradnje prostorija koje bi služile za zaštitu sredstava i opreme. 

3.   SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U 

OKVIRU REDOVNE  DJELATNOSTI 

1 Potrebno je uskladiti  Odluku o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od 

značaja za zaštitu i spašavanje na području Općine Škabrnja. 

2 Na području Općine Škabrnja registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave 

građevinskom, prijevozničkom, turističkom, prehrambenom, trgovačkom  ili drugom sličnom 

djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje, te se one po potrebi u slučaju izvanrednih situacija,  

a u suradnji s drugim nadležnim službama, mogu svojim zaposlenicima  i postoječom 

mehanizacijom uključiti u pomoć žrtvama većih nesreća i katastrofa. 

Potrebno je  obavijestiti sve pravne  osobe obuhvaćene ovom Odlukom, te ih upoznati s njihovim 

obvezama u slučaju većih katastrofa.   

Na području Općine treba poticati  humanitarnu organizaciju Dobrovoljnih darivatelja krvi i potaknuti 

ovu organizaciju da organizira osposobljavanje mještana za njihovu samozaštitnu funkciju u 

izvanrednim sutuacijama, kao i ustrojavanje , obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje 

zadaća u slučaju velikih nesreća i epidemija. Za ovu ulogu potrebno je kvalitetno opremiti ekipe, kako 

bi mogle dati svoj doprinos u slučaju potrebe aktiviranja sustava zaštite i spašavanja. 

 

4. SURADNJA NA POLJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 

 Razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina s odgovrajućim institucijama zaštite i 

spašavanja iste razine postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva (domaćeg stanovništva 

i turista). 

 Suradnja svih sudionika zaštite i spašavanja na području Grada je iznimno dobra. U idućem 

razdoblju ovu suradnju potrebno je unaprijediti, posebice kroz poduzimanje zajedničkih napora za 

dodatnu edukaciju članstva različitih sudionika zaštite i spašavanja, te osobito civilnog stanovništva.   

 

5.  FINANCIRANJE ORGANIZACIJE I RAZVOJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 

IZVOD IZ PRORAČUNA OPĆINE ŠKABRNJA O VISINI PLANIRANIH SREDSTAVA 

 

Red. 

br. 

OPIS POZICIJE Planirano u 

2016. god. u kn 

1. VATROGASTVO   

Dobrovoljna vatrogasna 

postrojba 
                 70 000,00   

Ukupno                  70 000,00 

2. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE 

KOJE SE ZAŠTITOM I 

SPAŠAVANJEM BAVE U 

OKVIRU REDOVITE 

DJELATNOSTI 

GSS          

112         

 

                 20 000,00 

  
Ukupno                20 000,00 
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SVEUKUPNO ZA SUSTAV 

ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
               90 000,00 

 

5.   ZAKLJUČAK 

Kao osnovni oblik organiziranja stanovništva za vlastitu zaštitu, te za pružanje pomoći drugima 

kojima je ta zaštita nužna, potrebno je osposobljavati i opremati stanovništvo za mogućnost pružanja 

osobne i uzajamne zaštite, osobito za slučajeve izvanrednih situacija nastalih uslijed prirodnih ili 

tehnoloških nesreća i katastrofa.  U narednom razdoblju potrebno je osposobiti Stožer zaštite i 

spašavanja za brzo i kvalitetno funkcioniranje u izvanrednim situacijama, kao i jačati dijelove sustava 

zaštite i spašavanja osposobljavanjem i opremanjem za djelovanje u izvanrednim situacijama. 

Nastaviti suradnju sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Zadar s ciljem jačanja i usavršavanja 

operativnih i drugih snaga zaštite i spašavanja na području Općine Škabrnja. 

Kao osnovni oblik organiziranja stanovništva za vlastitu zaštitu, te za pružanje pomoći drugima 

kojima je ta zaštita nužna, potrebno je osposobljavati i opremati stanovništvo za mogućnost pružanja 

osobne i uzajamne zaštite, osobito za slučajeve izvanrednih situacija nastalih usljed prirodnih ili 

tehnoloških nesreća i katastrofa. 
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Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, 

broj 82/15.) i članka 31.Statuta Općine Škabrnja(„Službeni glasnik Općine Škabrnja“, broj 

02/13), Općinsko vijeće Općine Škabrnja na svojoj 21. sjednici, održanoj 04.03. 2016. godine, 

donosi 

 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE 

ŠKABRNJA U 2016. GODINI 

 

1. UVOD  

Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.) određeno je da  

sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, 

operativne, nadzorne i financijske), kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i 

djelovanje svih sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih 

resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika 

od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na 

teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i 

katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

Također je definirano da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i 

usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje.  

Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Biograda na 

Moru, a sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, 

utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s 

ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja 

svih nositelja sustava civilne zaštite (vatrogasnih postrojbi i zapovjedništava, stožera zaštite i 

spašavanja, udruga građana od značaja za zaštitu i spašavanje) donosi se Plan razvoja sustava 

civilne zaštite na području Općine Škabrnja za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Plan razvoja 

sustava civilne zaštite).  

Da bi ovaj Plan razvoja bio ostvariv, cijeli proces razvoja povezan je sa mogućnostima 

financijskih sredstava Proračuna Općine koja će se odvojiti za subjekte u sustavu civilne 

zaštite.  

Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće:  

2. CIVILNA ZAŠTITA 

Stožer zaštite i spašavanja, Zapovjedništvo civilne zaštite i postrojbe civilne zaštite 

trebaju osigurati kontinuirano provođenje sustava za zaštitu i spašavanje.   

2.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I  ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE   

 ZAŠTITE  

Stožer zaštite i spašavanja osniva se u svakoj jedinici lokalne i područne (regionalne) 

samouprave i na razini Republike Hrvatske, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne 

prijetnje, katastrofe i velike nesreće, te je stručna potpora Općinskom načelniku kod 

rukovođenja i zapovijedanja operativnim snagama u slučaju veće nesreće ili katastrofe.             

Općinsko vijeće Općine Škabrnja donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o 

osnivanju Stožera civilne zaštite (tadašnji Stožer zaštite i spašavanja) Općine Škabrnja, te 

imenovanju načelnika i članova KLASA: 810-03/13-01/01, UR.BROJ: 2198/05-14-1 
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 od 23. listopada 2014. Godine. Općinsko vijeće Općine Škabrnja donijelo je Odluku o 

osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Općine Škabrnja 

KLASA: 810-03/13-01/01, UR.BROJ: 2198/05-14-1 od 23. listopada 2014. godine, a 

osnovano je za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i 

materijalnih resursa odnosno za zapovijedanje snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju 

neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Općine Škabrnja. 

Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) Stožera i Zapovjedništva 

potrebno je kontinuirano ažurirati.  

Stožer zaštite i spašavanja i Zapovjedništvo civilne zaštite Općine Škabrnja potrebno 

je upoznati s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.) 

odnosno sa: 

 mjerama sustava civilne zaštite,   

 ustrojavanjem sustava civilne zaštite,  

 djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite, 

 sudionicima u sustavu civilne zaštite, te  

 obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju 

zakonskih obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite.  

Temeljem plana obuke stožera civilne zaštite, Područni ured za zaštitu i soašavanje Zadar 

proveo je obuku stožera civilne zaštite Općine Škabrnja 09.rujna 2015.godine.  Obuka se 

odnosila na teorijski dio i stožerne vježbe. Uz stožer Civine zaštite obuka se odnosila i na 

vatrogasno zapovjedništvo DVD Škabrnja kao i na Povjerenike Civilne zaštite za Općinu 

Škabrnja. 

Nositelj: Općina Škabrnja, Općina Zemunik i Općina Galovac 

Izvršitelj: Područni ured za zaštitu i spašavanje Zadar 

 

1.1.  STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

Odlukom o Osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Škabrnja i Izmjenom 

dopunom Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja , na temelju Zakona o zaštiti i 

spašavanju i Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja 

Stožer zaštite i spašavanja čine: 

Kristina  Erlić -  Zamjenik općinskog načelnika,  za načelnika Stožera, 

Damir  Gurlica -   Vijećnik u općinskom  vijeću,  za  zamjenika  načelnika  Stožera 

Šime Brkić –   za člana Stožera 

Marko  Ivković - za člana Stožera  

Zdravko  Škara –  za člana Stožera 

Zoran Bilaver –  za člana Stožera 

Stožer zaštite i spašavanja imenuje se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti 

operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne 

prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica 

katastrofe i velike nesreće. Sukladno članku 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 

zaštiti i spašavanju (N.N. broj 79/07.) Zapovjedništvo ZiS-a je preimenovano u Stožer zaštite 

i spašavanja. 
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U roku jedne godine od stupanja na snagu Zakona o civilnoj zaštiti donijet će se provedbeni 

akti, te do tada ostaju na snazi sljedeći dokumenti donijeti na temelju Zakona o zaštiti i 

spašavanju: 

 Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene donosi Općinsko vijeće 

Općine Škabrnja na svojoj 12.sjednici od 02.listopada 2014.godine (KLASA:, 810-

01/14-01/01 UR.BROJ: 2198/05-14-1)  

 Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite KLASA: 023-01/13-01/12, UR.BROJ: 

2198/05-14-1 od 23. prosinca 2013. godine, 

 Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba i ostalih 

subjekata od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Škabrnja  KLASA: : 

814-04/15-01/01, UR.BROJ: : 2198/05-15-1 od 05. ožujka 2015. godine, 

 Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 

katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Škabrnja (Odluka općinskog vijeća na 

15.sjednici održanoj 01.04.2015.godine, Službeni glasnik Općine Škabrnja br.02/15) 

 Plan zaštite i spašavanja Općine Škabrnja sa Planom civilne zaštite Općine Škabrnja 

kao sastavnim dijelom (Usvojeno Odlukom Općinskog vijećna 15. sjednici, održanoj 

01. travnja 2015. Godine, Službeni glasnik Općine Škabrnja br.02/15) 

 Procjenu ugroženosti od požara Općine Škabrnja (Službeni glasnik Općine Škabrnja 

br.04/14) 

 Plan zaštite od požara zas Općinu Škabrnja (Službeni glasnik Općine Škabrnja 

br.02/13) 

 Plan pozivanja stožera zaštite i spašavanja Općine Škabrnja 

 

 

 

2.2. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE, POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE,  

 

2.2.1. Postrojba civilne zaštite  
 

Tijekom prve polovice 2016. godine, a u svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u 

provođenju akcija zaštite i spašavanja potrebno je izvršiti smotriranje Postrojbe civilne zaštite 

opće namjene. 

U suradnji sa DUZS/PUZS Zadar – Odjelom za preventivno – planske poslove i 

MORH – Uredom obrane Zadar, potrebno je kontinuirano vršiti popunjavanje Postrojbe 

civilne zaštite sa vojnim obveznicima starim do 55 godina života  (promjene prebivališta, 

umrli, invalidi, bolesni i sl.), kao i njihovu smotru i edukaciju. 

Potrebno je nastaviti opremanje Postrojbe civilne zaštite opće namjene osobnom i 

skupnom opremom u skladu sa raspoloživim sredstvima predviđenim Proračunom, a prema 

planu opremanja odobrenom od gradonačelnika. 

 

2.2.2.Povjerenike civilne zaštite  potrebno je upoznati  s novim Zakonom o sustavu civilne 

zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015) a prije svega sa:  

- djelovanjem sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite,  

- obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih 

obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite,  

- obavezama povjerenika civilne zaštite u izvršavanju njihovih zadaća.  

Rok za izvršenje navedenog je druga polovica 2016. godine. 
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3. VATROGASTVO:  

 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Škabrnja djeluje na području Općine Škabrnja, a po potrebi 

sudjeluje u intervencijama i van područja Općine  Škabrnja 

Općina Škabrnja, ima DVD čija se aktivnost i djelovanje financira iz Općinskog 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Škabrnja – ustrojeno na način da obavlja preventivnu 

djelatnost sukladno članku 1. Zakona o vatrogastvu, a mogu se koristiti na pomoćnim 

poslovima prilikom intervencija većih razmjera. 

Neophodno je i dalje provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca, kako 

profesionalnih tako i dobrovoljnih te redovito obavljati liječničke preglede.  

DVD je u 2015. godini zahvaljujući  donaciji Vatrogasne zajednice opremljen 

potrebnom opremom, ali je potrebno raditi i dalje na osposobljavanju i opremanju članova. 

Potrebno je uvođenje stalnog dežurstva i ishođenje telefonske linije. 

Općina Škabrnja, ima DVD čija se aktivnost i djelovanje financira iz Općinskog proračuna i 

iz Javne vatrogasne postrojbe Zadar,  

DVD Škabrnja također upošljava sezonske vatrogasce (njih 5). 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Škabrnja raspolaže s 1  vozilom, 1 vatrogasnom cisternom i 

8 naprtnjača V – 25,metlice 8kom I pumpa Honda 1 kom. 

Vozila su tehnički ispravna, registrirana i opremljena radio vezom. No oprema u vozilu je 

uvijek problem sačuvati za slijedeću sezonu jer DVD ne posjeduje prostorije u kojima može 

pohraniti svoju opremu za slijedeću sezonu. 

Vatrogasni dom na području na kojem djeluje DVD Škabrnja ne postoji što je veliki problem 

u cilju očuvanja imovine dobrovoljnog vatrogasnog društva. 
Općina Škabrnja je pokrenula izrada projektne  dokumentacije i idejnog projekta za  ishođenje 

lokacijske dozvole i glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za gradnju doma za  društvene  

djelatnosti u sklopu kojeg bi se isplanirali prostori za Vatrogasni dom. 

 

Općina Škabrnja je u 2015. godini, za rad DVD-a izdvojila 46.672,29 kn 

Temeljem narečenog može se istaknuti da je vatrogasna postrojba (dobrovoljna) 

efikasno obavila sve zadaće u tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem 

protupožarne zaštite na području Općine iako nisu osigurani svi kriteriji koji su propisani 

Zakonom i podzakonskim aktima. 

 

4. SKLONIŠTA: 

Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju 

moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovišta 

prostornog planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je neophodno i 

mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom 

planiranju. 
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Općina Škabrnja je obvezna na svom području osigurati uvjete za sklanjanje ljudi, 

materijalnih, kulturnih i drugih dobara u skladu sa Prostornim planom uređenja Općine 

Škabrnja („Službeni glasnik Općine Škabrnja“, br: ....) gdje su propisane mjere zaštite od 

elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, te propisani kriteriji za moguću gradnju skloništa 

na području Općine. 

 

 

 

5. PRAVNE OSOBE OD POSEBNOG INTERESA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE ZA 

OPĆINU ŠKABRNJA A KOJE POSTUPAJU SUKLADNO SVOJIM 

OPERATIVNIM PLANOVIMA 

 

 službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne 

djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području grada., 

 upoznavanje članova sa novim Zakonom o sustavu civilne zaštite i svim obvezama 

koje proizlaze iz njega. 

 

Posebno naglašeno mjesto i ulogu u aktivnostima prilikom angažiranja na poslovima 

zaštite i spašavanja imaju sljedeće pravne osobe:  

 

 

Službe i pravne osobe u slučaju potrebe aktiviraju se putem Županijskog centra 112. 

Službe i pravne osobe postupaju u skladu s vlastitim operativnim planovima. 

 

Operativne snage za zaštitu i spašavanje na području Općine Škabrnja 

 

 Stožer  Zaštite i Spašavanja Općine  Škabrnja 

 Postrojbe Civilne  zaštite 

 DVD Škabrnja 

 Povjerenici civilne  zaštite i zamjenici 

             Za naselje Škabrnja  : Hrvoje Pavičić za povjerenika CZ  i Eugen Vuković za 

zamjenika 

             Za naselje Prkos: Enerko Ivković za povjerenika CZ i Zdenko Tokić za zamjenika 

Možemo naglasiti pravne osobe od značaja za zaštitu i spašavanje na području Općine   

 Vlastiti pogon  Općine  Škabrnja 

 Marin d.o.o. 

 Savez lovačkih društva Grada Zadra  i Benkovca 

 Butić gradnja d.o.o. 

 Prijevoznički obrt Branko Škara 

 Prijevoznički obrt Dragan Ivković 

 Poljodjelski  i  prijevoznički obrt Ivan  Bilaver 

 Prijevoznički obrt i pripremni radovi na gradilištu Šime Bilaver 

 Leo prijevoznički obrt 

 Color d.o.o. 

 Transporti Mario, vl. Mario Šunjić 

 Ivana, Pripremni radovi na gradilištu, vl. Ivana  Gravić 

 Šime Škara, Pripremni radovi na gradilištu 

 Milkante d.o.o. Škabrnja (pekara) 
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 Bakmaz d.o.o. Zadar 

 Sonik d.o.o. Zadar  

 Studenac  d.o.o. Zadar 

 OŠ « Vladimira Nazora »  Škabrnja 

 UO « Centar » vl. Ankica Žilić 

 UO  « MO&KI »  

Sve obveze nositelja zadaća u zaštiti i spašavanju utvrđene su 

Procjenom stanovništva, kulturnih i materijalnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih 

nesreća za područje Općine Starigrad kao i Planom zaštite i spašavanja i Planom civilne 

zaštiti Općine Škabrnja koji proizlaze iz Procjene. 

 

6. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA  

 

Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja. U organizaciji zaštite i spašavanja u oPĆINI, pored 

ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, 

pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, te je stoga 

potrebno:  

- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika zaštite i spašavanja u skladu s 

normama u Europi,  

- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća 

i katastrofa, 

- provjeriti čujnost sirena na području grada, 

- posvetiti posebnu pažnju instaliranju sustava uzbunjivanja stanovništva na lokacijama s 

opasnim tvarima.  

 

Izvršitelji: operateri (vlasnici objekata s opasnim tvarima), Područni ured za zaštitu i 

spašavanje Zadar, DVD Ošćine Škabrnja  

 

7. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA  

 

Cilj: podizanje razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite. 

 

Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane 

prirodnim silama ili ljudskom aktivnošću (utjecajem na okoliš, tehnologijom), djeluju na ljude 

u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek događaja i 

uspješno se nositi s nanesenim gubicima i štetama. Učestalost i ozbiljnost katastrofa u 

mnogome se može smanjiti ili ublažiti njihove posljedice ako se posveti veća pozornost 

predviđanju, promatranju i planiranju načina pomoći kao i općoj pripravnosti za adekvatni 

odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi. 

Potrebno kontinuirano vršiti:  

 upoznavanje građana sa sadržajem Planova civilne zaštite putem javnih rasprava u 

mjesnim  odborima te putem web stranice Općine,  

 izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju velikih nesreća 

i katastrofa naročito za moguće nesreće i katastrofe izazvane poplavama, potresima i 

opasnim tvarima u stacionarnim objektima, 

 Dan Civilne zaštite, Dan vatrogastva i Mjesec zaštite od požara, Međunarodni dan 

Crvenog križa, Dan broja 112, Dan planeta zemlje, Dan voda i drugi datumi moraju 
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biti u funkciji edukacije stanovništva, a što znači da ove datume treba iskoristiti za 

prezentaciju rada i dostignuća sudionika zaštite i spašavanja. 

Nositelj zadaće: Općina Škabrnja (Stožer zaštite i spašavanja i Zapovjedništvo civilne  

                           zaštite Općine Škabrnja). 

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2016. godine. 

 

8. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  

 

Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava zaštite i spašavanja. 

Prema Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za 

osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga. 

Financiranje sustava civilne zaštite u ProračunuOpćine Škabrnja  za 2016. godinu je slijedeće: 

 

 

Nositelj korištenja financijskih sredstava iz 

Proračuna Općine Škabrnja 

 

Visina planiranih sredstava u 2016. 

godini 

VATROGASTVO 

Dobrovoljna vatrogasna postrojba 

 

70 000,00 

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SER 

ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U 

OKVIRU REDOVITE DJELATNOSTI 

Gorska služba spašavanja 

Sustav 112 

2 000,00 

Civilna zaštita – sredstva na razini Općine 

(vježbe, obuka, opremanje, planovi i sl.) 

20 000,00 

 

UKUPNO ZA SUSTAV CZ OPĆINE 

ŠKABRNJA 

92 000,00 

 

 

9. SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE  

 

Cilj: Razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama zaštite 

i spašavanja potrebno je postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva, imovine te 

eko-sustava.  

          U okviru Općine Škabrnja ali i šire potrebno je kontinuirano razrađivati i usklađivati 

mjere i aktivnosti sudionika u sustavu civilne zaštite, dogovarati zajedničko djelovanje i 

pružanje međusobne pomoći u skladu sa pozitivnim propisima. Nastaviti suradnju s 

Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Zadar s ciljem jačanja i usavršavanja operativnih i 

drugih snaga sustava civilne zaštite na području Općine Škabrnja 

 

10. Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Škabrnja za 2016. 

godinu objavit će se u „Službenom glasniku Općine Škabrnja“.  

 

 

OPĆINSKO  VIJEĆE  OPĆINE  ŠKABRNJA 

 

  Predsjednik  

         Slavko Ivkovi 
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Na temelju Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine 

Škabrnja  donesenog na sjednici Općinskog vijeća Općine Škabrnja  dana 23. 10. 2014. 

godine (Službeni glasnik Općine Škabrnja, broj 07/14), i članka 21. stavak 5. Zakona o 

sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15.),  dana 04.03.2016. Općinski načelnik 

Općine Škabrnja  donosi 

 

P O S L O V N I K 

O RADU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ŠKABRNJA 
 

 I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovim Poslovnikom utvrđuje se način rada Stožera civilne zaštite Općine Škabrnja 

(dalje u tekstu: Stožer), pripremanje, sazivanje i rad na sjednicama Stožera, donošenje odluka 

iz njegovog djelokruga rada, prava i dužnosti članova Stožera, te druga pitanja.  

 

Članak 2. 

 

 Stožer obavlja poslove koji proizlaze iz Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“ broj 82/15), Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 

spašavanja (Narodne novine broj 40/08, 44/08), te drugih propisa koji uređuju sustav civilne 

zaštite.  

 

Članak 3. 

 

 U obavljanju poslova iz svog djelokruga Stožer surađuje s jedinicama lokalne samouprave, 

županijskom Vatrogasnom zajednicom, te zdravstvenim, komunalnim, građevinskim, 

humanitarnim i drugim ustanovama i poduzećima, te pravnim osobama koje se sustavom 

civilne zaštite bave kao redovnom djelatnošću ili su na drugi način od značaja za sustav 

civilne zaštite, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, županijskim upravnim tijelima, 

stožerima za incidentne situacije i druga krizna stanja.  

Članak 4. 

 

 Tijekom planiranja i provođenja aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i 

materijalnih resursa u Općini , Stožer surađuje i koordinira sa stožerima civilne zaštite 

ugroženih općina, gradova i Zadarske županije.  

  

II. PRIPREMANJE, SAZIVANJE i NAČIN RADA SJEDNICA STOŽERA  

 

Članak 5. 

 

Stožer obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama. U slučaju spriječenosti dolaska na 

sjednicu, član Stožera dužan je obavijestiti načelnika Stožera najkasnije 24 sata prije 

održavanja sjednice. U izvanrednim situacijama koje zahtijevaju hitno djelovanje, Stožer 

može održavati sjednice i u nepotpunom sastavu. Uz načelnika ili zamjenika načelnika, 

sjednicama prisustvuju članovi Stožera bitni za donošenje odluka u nastaloj situaciji.  

 

Članak 6. 
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Sjednice Stožera saziva, predlaže dnevni red i vodi sjednice načelnik Stožera, odnosno, u 

slučaju njegove spriječenosti, zamjenik načelnika. Redovne sjednice Stožera održavaju se 

sukladno utvrđenoj dinamici u Programu rada Stožera.  

 

 

 

Članak 7. 

 

Stručni materijali i druga dokumentacija za Stožer pripremaju se u JUO Općine, operativnim 

tijelima u sustavu civilne zaštite osnovanima na razini Općine i drugim tijelima kojima je 

zaštita i spašavanje redovna djelatnost. Zamjenik načelnika Stožera ili član Stožera kojeg 

ovlasti načelnik, osim o tehničkoj pripremi sjednica, brine o stručnoj obradi materijala za 

sjednice i izradi odluka i zaključaka, te pomaže načelniku u vođenju sjednica.  

 

Članak 8. 

 

Redovne sjednice Stožera sazivaju se dostavljanjem pisanog poziva koji se dostavlja 

najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U hitnim slučajevima sjednice Stožera sazivaju 

se telefonom, faks porukom, e-mailom, odnosno na način predviđen Planom pozivanja 

članova Stožera.  

 

Članak 9. 

 

Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice. Prijedlog dnevnog reda može se 

mijenjati odnosno dopuniti na prijedlog načelnika ili pojedinog člana Stožera. Ako se predlaže 

dopuna dnevnog reda, predlagatelj je dužan pripremiti i materijale za predloženu dopunu. 

Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu po pojedinim točkama utvrđenog 

dnevnog reda. Uvodno usmeno izlaganje pojedine točke podnosi načelnik ili izvjestitelj 

određen u pripremi sjednice.  

 

III. ODLUČIVANJE  

Članak 10. 

 

Nakon rasprave po pojedinoj točki dnevnog reda načelnik daje na glasanje utvrđeni prijedlog 

odluke odnosno zaključka. Na sjednicama Stožera odlučuje se javnim glasovanje većinom 

glasova nazočnih članova Stožera.  

Članak 11. 

 

Stožer u svom radu donosi odluke, zaključke, te druge akte iz svoje nadležnosti.  

 

Članak 12. 

 

U izvanrednim okolnostima, ako je Stožer angažiran u procjenjivanju opasnosti ili u 

koordiniranju sustavom civilne zaštite, odluke i zaključke donosi načelnik ili zamjenik 

načelnika Stožera.  
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Članak 13. 

 

 Na sjednicama Stožera vodi se zapisnik. Zapisnik se vodi u skraćenom obliku. Zapisnik vodi 

osoba koju zaduži načelnik Stožera, a potpisuju ga načelnik ili zamjenik načelnika Stožera. U 

slučajevima iz članka 12. ovoga Poslovnika ne vodi se zapisnik, već se u pisanom obliku 

donose procjene opasnosti, odluke načelnika, zaključci, zahtjevi ili izvješća Stožera.  

 

Članak 14. 

 

Zavisno o potrebi i situaciji Stožer obavješćuje javnost preko načelnika ili zamjenika 

načelnika.  

 

Članak 15. 

 

Na zahtjev načelnika Stožera, u radu Stožera mogu sudjelovati predstavnici tijela i ustanova iz 

djelatnosti koje mogu doprinijeti uspješnijem otklanjanju posljedica katastrofa i većih nesreća, 

kao i pročelnici upravnih tijela, koji nisu članovi Stožera. 

 

 

 IV. TROŠKOVI RADA STOŽERA  

Članak 16. 

 

Za vrijeme službenih putovanja radi stručnog usavršavanja i osposobljavanja iz oblasti 

sustava civilne zaštite , članovi Stožera imaju pravo na dnevnicu te naknadu troškova 

smještaja i prijevoza, ako za to vrijeme to pravo ne koriste po drugom osnovu. Dnevnice iz 

stavka 1. ovog članka isplaćuju se u iznosu koji pripada djelatnicima Općine. 

 

 V. DODJELJIVANJE PRIZNANJA  

 

Članak 17. 

 

Stožer može dodijeliti priznanja pojedincima, tijelima i pravnim osobama koje su u tekućoj 

godini postigle izvanredne uspjehe u izvršavanju zadaća u sprječavanju, ublažavanju ili 

otklanjanju nastale katastrofe i veće nesreće na području Općine, odnosno županije i grada.  

 

VI. ZAVRŠNA ODREDBA 

 

Članak 18. 

 

 Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.  

 

KLASA: 023-02/16-01/01  

URBROJ: 2198/05-16-1  

Škabrnja, 04. 03. 2016.       OPĆINSKI NAČELNIK 

            Nediljko  Bubnjar  
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          Temeljem st. 3. čl.18,  čl. 23.  i  24. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14),  

stavka  3. i 4. članka 8. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (Službeni glasnik 

Općine  Škabrnja br. 01/15) članka 46.  Statuta Općine  Škabrnja (“Službeni glasnik Općine Škabrnja“ 

br. 02/13), Općinski načelnik Općine Škabrnja dana  17.02.2016.  godine donosi 

 

ODLUKU 

o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti 
 

Članak 1. 

 

Naručitelj nabave: Općina  Škabrnja, Trg dr. Franje Tuđmana 6, 23223  Škabrnja,   

   MB 02631369,  OIB: 39446016095. 

 

Članak 2. 

 

Naziv Predmeta nabave: Izgradnja zgrade općine s Memorijalnim centrom II faza dovršenja  vanjskih 

radova u Škabrnji. 

CPV Oznaka: 45213150-9  

Opis: Radovi na izgradnji uredskih  zgrada 
Redni broj predmeta nabave: BN-02/16 

Članak 3. 

 

Procijenjena vrijednost nabave iz Članka 2. ove Odluke iznosi 235.000,00 kn bez PDV-a. 

 

Članak 4. 

 

Plaćanje će se vršiti temeljem odredbi Ugovora. 

 

Članak 5. 

 

Provest će se postupak za nabavu bagatelne  vrijednosti. 

 

Članak 6. 

 

Povjerenstvo za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti je obvezno postupati sukladno 

Zakonu o javnoj nabavi i Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti  Općine 

Škabrnja. 

 

Ovlašteni predstavnici Povjerenstvo za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti su:  

1. Snježana  Ćurković  (ovlašteni predstavnik Naručitelja sa završenim specijalističkim 

programom izobrazbe u području javne nabave) 

2. Irena  Škara 

3. Šimun  Jurić 

Članak 7. 

 

Odgovorna osoba za predmetnu nabavu je Nediljko Bubnjar, Općinski načelnik Općine Škabrnja. 

 

Članak 8. 

 

Poziv za dostavu ponuda temeljem  stavka  3. i 4. članka 8. Pravilnika o provedbi postupka nabave 

bagatelne vrijednosti (Službeni glasnik Općine  Škabrnja br. 01/15)  uputit će se na adrese  jednog  

ponuditelja: 

JEDINSTVO d.d.  KRAPINA , Mihaljekov  Jarek 33,  49000 Krapina 

 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=474
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=475
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=561
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=664
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Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom  glasniku Općine  

Škabrnja.  

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA; 372-02/16-01/01      

URBROJ: 2198/05-16-1           Nediljko  Bubnjar 

Škabrnja,  17.02.2016. godine 

 

 

 

 

 

 

 


