
 

 

 

Naručitelj: Grad Obrovac 

Izrađivač: KONUS d.o.o. Dobropoljana 

 

  

 

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA 

OBROVCA 

IZMJENE I DOPUNE 
 
 
 
 

SAŽETAK ZA JAVNOST 

 

 

Zadar, travanj 2017. 

  



 

 
ZADARSKA ŽUPANIJA 

 
GRAD OBROVAC 

 

Naziv prostornog plana:  

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA OBROVCA 
IZMJENE I DOPUNE 

 

PRIJEDLOG PLANA 
 

 
SAŽETAK ZA JAVNOST 

 
Odluka o izradi prostornog  plana 
(službeno glasilo): 

Službeni glasnik Grada Obrovca 3/15 

Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana 
(službeno glasilo): 
 

Javna rasprava (datum objave):   

                            
 

Javni uvid održan 
 

od:  
do:  

 
 
 

 

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: 
 

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: 

 
Gordana Renić, dipl. oec. 

(ime, prezime i potpis) 
 
Suglasnost na plan prema članku 108. Zakona o prostornom uređenju  ("Narodne novine" br.153/13.)                      
broj suglasnosti klasa:                                                                                               datum:   

 

Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan: 
 

KONUS d.o.o. Dobropoljana 

 
Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan: 

 
 

Odgovorna osoba: 
 
Vice Tadić, dipl.ing.građ. 

(ime, prezime i potpis) 
Voditelj plana: 
 

Mario Svaguša, dipl. ing. arh. 
  
 

Stručni tim u izradi plana: 
 

Mario Svaguša, dipl.ing.arh. 
Vice Tadić, dipl.ing.građ.. 
Ivana Grbić, dipl.ing. aedif. 
Bernarda Klanac, dipl.ing.aedif. 

 
 
Božidar Škara, dipl.ing.el. 
Marko Ročak, mag.ing.el. 
Josip Nekić dipl.ing.agr. 
Petra Tadić MBA 
 

Pečat predstavničkog tijela: 

 
Predsjednik predstavničkog tijela: 
 
 
 

(ime, prezime i potpis) 
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom 
ovjerava: 

 
 

(ime, prezime i potpis) 

Pečat nadležnog tijela: 



PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA OBROVCA - IZMJENE I DOPUNE                             Sažetak za javnost  
 
 

 

KONUS d.o.o. Dobropoljana,  tel. 023/252-151,  fax. 023/254-214, e-mail : konus@konus.t-com.hr 

3 

UVOD  

 
Na temelju odredbi članaka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ 
broj 153/13) i članka 32. Statuta Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“ br 1/13 i 
2/13), Gradsko vijeće Grada Obrovca na 11. sjednici održanoj 27. svibnja 2015. godine 
donosi odluku o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Obrovca. 
 
Za područje Grada Obrovca na snazi je Prostorni plan uređenja Grada Obrovca („Službeni 
glasnik Grada Obrovca“, br. 1/09, 2/09-isp.gr.,4/10-isp.gr.,6/10-isp.gr.).  
 
2002. godine izrađen je osnovni Prostorni plan uređenja Grada Obrovca, a 2009. godine 
izrađen je novi Prostorni plan uređenja Grada Obrovca. 
 
Razlozi za pokretanje I. Izmjena i dopuna su: 
Usklađenje sa Zakonom i Prostornim planom Zadarske županije, kao i planiranim 
gospodarskim razvojem Grada Obrovca, potrebno je pristupiti izradi cjelovite izmjene i 
dopune Plana. 
 
Osnovni ciljevi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada su: 
- u području obuhvata izmjene i dopune iz članka 3. ove Odluke treba omogućiti realizaciju 
planiranih sadržaja i 
osigurati kvalitetnije i sigurnije funkcioniranje istih, 
- u građevinskim područjima naselja ukloniti zapreke ka realizaciji planiranih sadržaja te 
izvrši zakonsku obvezu 
prema članku 201. Zakona. 
 
Izmjene i dopune PPUG Obrovac 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). 
 
U sklopu javne rasprave, na javnom uvidu je prijedlog Izmjena i dopuna slijedećeg sadržaja: 
 

I. TEKSTUALNI DIO - ODREDBE ZA PROVOĐENJE 

II. GRAFIČKI DIO - KARTOGRAFSKI PRIKAZI - svi 

III. OBVEZNI PRILOZI - OBRAZLOŽENJE PLANA i SAŽETAK ZA JAVNOST. 

 
 
POLAZIŠTA 
 
Polazišta Izmjena i dopuna utvrđena su u Odluci o izradi, a odnose se na slijedeće: 
1.Usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju (u  dijelu  koji  se  odnosi  na  

određivanje neuređenih dijelova građevinskih područja); 
U PPUG se mora odrediti neuređeni dio građevinskog područja u skladu s odredbama 
Zakona, uzevši u obzir i promjene stanja u prostoru. 
Također treba provesti usklađenje pojedinih pojmova, definicija i uvjeta sa Zakonom o 
prostornom uređenju (NN , br. 153/13) i Zakonom o gradnji (NN br.153/13). 
Pojedini pojmovi, definicije i uvjeti moraju se uskladiti sa  Zakonom (npr. prema značenjima 
iz Zakona,  koji se odnose na akte za provedbu, izmjenu uvjeta za zahvate i slično iz 
Zakona). 
 
2.Usklađenja s Prostornim planom Zadarske županije  
Usklađenje s PPŽ Zadarske županije potrebno je napraviti dijelu koji se odnosi na novu 
ugostiteljsko-turističku zonu (T3) u naselju Kruševo, uskljađenje površina ugostiteljsko-
turističke zone, prenamjena športko-rekreacijske zone R1 u zonu gospodarko-proizvodnu 
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zonu gospodarske namjene, te usklađenje ostalih infrastruktunih sustava i zaštite prostora, 
te s Odredbama PPŽ. 
 
3.Usklađenja s ostalim važećim propisima koji imaju reperkusija na prostor, 
Potrebno je provesti usklađenje uvjeta korištenja i zaštite prostora – posebno u pogledu 
Ekološke mreže (u PPUG podaci o ekološkoj mreži nisu bili navedeni), te ostalih 
infrastrukturnih sustava s važećim propisima. 
 
4.Korekcija građevinskog područja i uvjeta gradnje u građevinskom području i izvan 
građevinskog područja, 
Granice građevinskih područja u PPUG bilo je potrebno prvo prikazati na novom digitalnom 
katastarskom planu. 
PPUG Obrovac („Službeni glasnik Grada Obrovca“, br. 1/09, 2/09-isp.gr.,4/10-isp.gr.,6/10-
isp.gr.) izrađen je na digitaliziran(rasterski) katastarskim kartama. Za izmjene i dopune 
koristi se digitalni (vektorski) katastarski, te je potreno izvršiti korigiranje GP s katastarskim 
planom u dijelu i mjeri u kojoj je to moguće. 
Granice GP-a u pravilu se određuju granicama katastarskih čestica, a iznimno gdje to nije 
moguće (velike katastarske čestice, ili gdje se radi o oblicima parcelacije koju treba 
prilagoditi postojećem stanju, velike izdužene nepravilne čestice ili sklopovi takvih čestica), 
granice GP-a definirane su tako da je povučena - ucrtana linija razgraničenja po kojoj treba 
izraditi potvrdu parcelacijskog elaborata odnosno formirati građevnu česticu. 
Korekcija i dopuna uvjeta gradnje, te korekcije GP naselja potrebno je izvršiti prema 
prijedlogu Grada Obrovca za ona područja za koja Grad ima saznanja o potrebi proširenja, 
te inicijalnim zahtjevima, a sve u skladu s člankom 43. i 47. Zakona. 
 
5.Utvrđivanje novih građevinskih područja naselja gdje su izgrađeni objekti prema 
izdanim pravomoćnim aktima za gradnju i pravomoćnim aktima o legalizaciji, a sada 
su locirani izvan građevinskog područja naselja 
Izdvojeni dio građevinskog područja naselja je odvojeni dio postojećega građevinskog 
područja istog naselja nastao djelovanjem tradicijskih, prostornih i funkcionalnih utjecaja, 
određen prostornim planom. Utvrđivanje novih građevinskih područja naselja gdje su 
izgrađeni objekti prema pravomoćnim aktima o legalizaciji stoga nije u skladu sa Zakonom. 
Na mjestima na kojima su izdani pravomoćnim aktima za gradnju i pravomoćnim aktima o 
legalizaciji, a sada su locirani izvan građevinskog područja naselja pristupit će se kao 
proširenju postojećeg GP naselja u smislu članka 43. i 47. Zakona ili kao prenamjena iz 
neizgrađenog u izgrađeno građevinsko područje naselja. 
 
6.Maksimalno reduciranje obveza izrade planova nižeg reda i utvrđivanje uvjeta 
neposredne provedbe plana, 
U PPUG Obrovca moraju se redefinirati područja izrade urbanističkih planova uređenja u 
skladu sa Zakonom (odrediti obavezu izrade urbanističkog plana uređenja za neuređene 
dijelove građevinskih područja). 
 
7.Definiranja lokacija reciklažnog dvorišta 
U PPUG je potrebno odrediti lokaciju za reciklažno dvorište za komunalni otpad, te za 
građevinski otpad u skladu s Planom gospodarenja otpadom za grad Obrovac i Procjenom 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša. 
 
8.Promjena namjene zone R1 u zonu I1 te korekcija njene veličine 
U skladu s PPŽ zonu športko-rekreacijske zone R1 potrebno je prenamjeniti u zonu 
gospodarko-proizvodnu zonu I1,ISE koja je pored osnovne namjene namijenjena za gradnju 
jednog ili više samostalnih postrojenja za proizvodnju električne energije korištenjem energije 
sunca, a sve u skladu s PPŽ-om. 
 
9.Promjena namjene građevinske zone u zonu I1 
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10.Redefiniranje opsega i programa gospodarskih (poslovnih) i ugostiteljsko-
turističkih djelatnosti unutar i izvan naselja 

U PPUG  se  planiranje  gospodarsko-poslovne i ugostiteljsko-turističke  namjene  mora  
odrediti  u  skladu  sa  Prostornim  planom Zadarske županije. 
 
11.Određivanje dodatnih smjernica u dijelu posredne provedbe plana (UPU). 
U skladu s PPŽ-om potrebno je odrediti dodatne smjernice prilikom izrade detaljnije 
prostorne dokumentacije. 
 
Osim navedenog Odlukom o izradi, polazišta Izmjena i dopuna proizlaze iz zahtjeva 
javnopravnih tijela koji temeljem Zakona o prostornom uređenju sudjeluju u sustavu 
prostornog uređenja. 
 
 
PLAN 
 
1.Usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju  
Usklađenje građevinskih područja sa Zakonom  o prostornom  uređenju odnosi se na 
redefiniranje neizgrađenog dijela građevinskog područja. U skladu sa Zakonom u PPUG se 
uvodi neuređeni dio građevinskog područja gdje je neuređeni dio građevinskog područja je 
neizgrađeni dio građevinskog područja određen prostornim planom na kojemu nije 
izgrađena planirana osnovna infrastruktura. 
Izmjenama i dopunama su tako građevinska područja razgraničena na izgrađeni dio, 
neizgrađeni dio i neizgrađeni neuređeni dio. 
Neuređeni dio građevinskih područja, čini neizgrađeni dio tog građevinskog područja na 
kojem nije izgrađena planirana osnovna infrastruktura. Osnovna infrastruktura je prometna 
površina preko koje se osigurava pristup do građevne čestice, odnosno zgrade, građevine 
za odvodnju otpadnih voda i niskonaponska elektroenergetska mreža, ako prostornim 
planom nije drugačije omogućeno. 
Neuređeni dio građevinskih područja naselja čine grupe neuređenih (katastarskih) čestica. 
Neuređene čestice nemaju prometni pristup na način propisan Zakonom. Za određivanje 
dijela građevinskog područja uređenim minimalno je bila obavezna prometna površina u 
naravi s koje je moguć pristup građevnim česticama na način propisan Zakonom (površina 
javne namjene, površina u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina na kojoj je 
osnovano pravo služnosti prolaza) i po kojoj je moguće dograđivanje potrebne 
infrastrukture sukcesivno realizaciji zahvata. 
U okviru izmjena i dopuna Plana napravljena je revizija neuređenog dijela građevinskog 
područja u skladu s odredbama Zakona, definirana u programsko analitičkom dijelu izrade 
izmjena i dopuna  Plana (radni sastanci s nositeljem izradi), auzevši u obzir dodatne 
raspoložive podatke pribavljene od strane Općine u tijeku izrade Izmjena i dopuna Plana 
kojima se utvrdilo da za pojedine dijelove postoji prometna infrastruktura u naravi s koje je 
moguć pristup (na način propisan člankom 3., stavkom 1., točkom 28. Zakona - površina 
javne namjene, površina u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina na kojoj je 
osnovano pravo služnosti prolaza u svrhu pristupa do građevne čestice) i po kojoj je moguće 
dograđivanje potrebne infrastrukture sukcesivno realizaciji zahvata, a na način da se ne 
onemogući daljnji razvoj naselja, odnosno da se ne onemogući planiranje i opremanje 
neuređenih dijelova naselja (prema tumačenju MGIPU klasa: 350-01/14-02/320 od 
17.06.2014. i 350-01/14-01/183 od 07.07.2014.). 
Također, u svrhu nedvojbenog tumačenja i provedbe PPUG, Odredbe za provođenje 
dopunjene su potrebnim definicijama vezano za propisane uvjete gradnje (npr. definicije 
etaža, visine, građevinske brutto površine). 
Usklađenje podrazumijeva izmjene pojedinih pojmova, definicija i uvjeta u Odredbama za 
provođenje PPUG, prema odredbama Zakona i u mjeri prilagođenoj prostornom planu, a 
sve u okvirima Odluke o izradi Izmjena i dopuna (npr. odnosi se na pojmove i definicije 
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prema značenjima iz Zakona - izgrađeni i neizgrađeni dio, neuređeni dio i sl., na područje 
ograničenja iz Zakona i uvjete za zahvate u području ograničenja, na akte za provedbu i 
drugo). 
 
2.Usklađenja s Prostornim planom Zadarske županije  

PPUG je dopunjen u dijelu koji se odnosi na novu ugostiteljsko-turističku zonu Crna 
Dujmova (T3) u Kruševo u površini od 3ha, usklađenje površine ugostiteljsko-turističke zone 
Otišina u naselju Kruševo s površine od 10ha na površinu od 8ha, prenamjena športko-
rekreacijske zone golfa R1 u naselju Kruševo u zonu gospodarko-proizvodnu zonu I1,ISE 

površine veće od 25ha, usklađenje ostalih infrastruktunih sustava, te gradnju građevina 
izvan građevinskog područja i u svrhu omogućavanja gradnje građevina u funkciji 
poljoprivrede. 
 
3.Usklađenja s ostalim važećim propisima koji imaju reperkusija na prostor, 
U skladu sa Uredbom o ekološkoj mreži (NN 124/13) unjeti su podaci o Ekološkoj mreži. U 
obuhvatu PPUG nalaze se područja ekološke mreže značajna za vrste i stanišne tipove, te 
ptice.Također su usklađeni i ostali infrastrukturni sustavi. Ostali zaštićeni dijelovi prirode i 
kulturne baštine usklađeni su sa PPŽ-om 
 
4.Korekcija građevinskog područja i uvjeta gradnje u građevinskom području i izvan 
građevinskog područja, 

Korekcija i dopuna uvjeta gradnje, te korekcije GP naselja izvršene su prema prijedlogu 
Grada Obrovca za ona područja za koja Grad ima saznanja o potrebi proširenja, te 
inicijalnim zahtjevima, a sve u skladu s člankom 43. i 47. Zakona, te su iskazana u tablici. 
 
5.Utvrđivanje novih građevinskih područja naselja gdje su izgrađeni objekti prema 
izdanim pravomoćnim aktima za gradnju i pravomoćnim aktima o legalizaciji, a sada 
su locirani izvan građevinskog područja naselja 
Na mjestima na kojima su izdani pravomoćnim aktima o legalizaciji, a sada su locirani izvan 
građevinskog područja naselja pristupilo se kao proširenju postojećeg GP naselja u smislu 
članka 43. i 47. Zakona ili kao prenamjena iz neizgrađenog u izgrađeno građevinsko 
područje naselja. 
 
6.Maksimalno reduciranje obveza izrade planova nižeg reda i utvrđivanje uvjeta 
neposredne provedbe plana, 
Uvjetovano Zakonom, redefinirane su planske mjere i izrada urbanističkih planova uređenja 
utvrđena za neizgrađene neuređene dijelove građevinskog područja naselja na način 
utvrđen Zakonom. 
 
7.Definiranja lokacija reciklažnog dvorišta 
Planirana lokacija reciklažnog dvorišta je na području naselja Kruševo unutar izdvojenog 
GP izvan naselja - gospodarskae zone Karlovac 2. 
Eventualno planiranje ostalih lokacija za reciklažno dvorište na području Grada Obrovca, 
omogućava se u zonama izdvojene gospodarsko-proizvodne namjene izvan naselja, u 
skladu sa zakonskim i posebnim  propisima  i uvjetima Plana. 
 
8.Promjena namjene zone R1 u zonu I1 te korekcija njene veličine 
Izvršena je prenamjena športko-rekreacijske zone golfa R1 u naselju Kruševo u zonu 
gospodarko-proizvodnu zonu I1,ISE namjenjene, unutar koje je pored osnovne namjene 
moguća gradnja jednog ili više samostalnih postrojenja za proizvodnju električne energije 
korištenjem energije sunca, površine veće od 25ha u skladu s PPŽ-om. 
 
10.Redefiniranje opsega i programa gospodarskih (poslovnih) i ugostiteljsko-
turističkih djelatnosti unutar i izvan naselja 

Usklađenje se odnosi na redefiniranje izdvojenih građevinskih područja gospodarsko-
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poslovne i ugostiteljsko-turističke namjene (na izmjene položaja, vrste i kapacitete pojedinih 
zona), te uvjeta i načina gradnje građevina izvan građevinskog područja u svrhu 
omogućavanja gradnje građevina u funkciji gospodarstva i poljoprivrede u skladu sa PPŽ-
om i Zakonom, te uvjeta i načina gradnje. 
 
11.Određivanje dodatnih smjernica u dijelu posredne provedbe plana (UPU). 
U skladu s PPŽ-om određene su dodatne smjernice prilikom izrade detaljnije prostorne 
dokumentacije. 
 
 
OBRAZLOŽENJE ODREDBI ZA PROVOĐENJE 
 
Članak 1.-7. 

Brisani su članci koji su dio odluke o donošenju prostornog plana. 
 
Članak 8.-26. 
Određivanje, korekcija i nadopuna definicija izgrađenog, neizgrađenog i neuređenog dijela 
građevinskih područja te ostalih namjena, u skladu sa Planom, proizašlih i usklađenja sa 
PPŽ i Odluke o izradi i usklađenje sa Zakonom. 
 
Članak 27. 

Korekcija građevina od važnosti za Državu i Županiju. 
 
Članak 28.-29. 
Korekcija i nadopuna pojmova vezanih uz GP naselja u skladu sa Zakonom. 
 
Članak 30. 
Nadopuna odredbi i pojmova u skladu s Odlukom. 
 
Članak 31. 
Iskazan je odnos izgrađenog/neizgrađenog dijela GP naselja sa iskazom njihovog udjela u 
postocima u odnosu na ukupnu površinu GP pojedinog naselja, a u odnosu na važeći PPUG 
Obrovca, s odstupanjima do kojih je došlo zbog promjene katastarske podloge i nakon 
proširenja GP naselja. 
 
Članak 34.-39. 
Korekcije i dopuna odredbi, te usklađenje pojmova (regulacijskogi građevinskog pravca, 
udaljenosti zgrada od međa, visine zgrade i definiranje pojmova etaža). 
 
Članak 40-41a. 
Usklađenje pojmova sa Zakonom i nadopuna uvjeta. 
 
Članak 42. 
Korekcija uvjeta gradnje unutar postojeće stare jezgre grada Obrovca u pogledu definiranja 
lokacijskih uvjeta. 
 
Članak 43. 
Korekcija uvjeta gradnje unutar starih jezgri izuzev grada Obrovca u pogledu definiranja 
lokacijskih uvjeta. 
 
Članak 44. 
Korekcija i nadopuna uvjeta za gradnju stambenih i pomoćnih zgrada unutar građevinskog 
područja naselja, te usklađenje pojmova sa Zakonom. 
 
Članak 45. 
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Korekcija uvjeta za rekonstrukciju postojećih višestambenih zgrada s ravnim krovom na 
desnoj (sjevernoj) obali rijeke Zrmanje u Obrovcu. 
 
Članak 46. 
Korekcija i nadopuna uvjeta gradnje za pomoćne zgrade, te definiranje pojmova. 
 
Članak 47. 
Korekcija i nadopuna uvjeta oblikovanja zgrada, usklađenje pojmova sa Zakonom. 
 
Članak 48a. 
Nadopuna Odredbi uvjetima za postavljanje kioska i drugih privremenih naprava. 
 
Članak 48b.-51. 

Korekckija i nadopuna uvjeta Uvjeti za gradnju poslovnih i stambeno-poslovnih zgrada unutar 
građevinskog područja naselja (izuzev starih jezgri) u skaldu s Odlukom o izradi, te 
definiranje pojmova. 
 
Članak 52. 
Briše se u skladu s grafičkim dijelom Plana i Odlukom. 
 
Članak 53.-58. 

Nadopuna i korekcija uvjeti za gradnju i uređenje obalnog pojasa mora unutar GP naselja u 
skaldu s PPŽ. 
 
Članak 58a.-58d. 

Nadopuna uvjeti za gradnju površina isključive namjene unutar naselja u skladu s grafičkim 
dijelom Plana i Odlukom. 
 
Članak 59. 

Briše se i uvjeti se daju u točki 9. Odredbi Plana u skladu s Pravilnikom. 
 
Članak 59. 
Nadopuna uvjeta rekonstrukcije za postojeće zgrade. 
 
Članak 60. 
Korekcija i dopuna u skaldu s izmjenama prema Odluci o izradi. 
 
Članak 61.-68. 
Korekcije, nadopuna i usklađenje uvjeta za gradnju i uređenje zona ugostiteljsko-turističke 
namjene izvan naselja u skaldu s Zakonom, PPŽ i Odlukom o izradi. 
 
Članak 69.-72. 
Korekcije i usklađenje uvjeta za gradnju i uređenje zona sportsko-rekreacijske namjene izvan 
naselja u skaldu s Zakonom, PPŽ i Odlukom o izradi. 
 
Članak 72a.-91. 

Korekcije, nadopuna i usklađenje uvjeta za gradnju izvan građevinskih područja u skaldu s 
Zakonom, PPŽ i Odlukom o izradi, te ostalim propisima. 
 
Članak 92.-96. 

Korekcije, nadopuna i usklađenje uvjeta za gradnju i uređenje  izdvojenih građevinskih 
područja gospodarsko-proizvodne namjene izvan GP naselja u skaldu s Zakonom i PPŽ. 
 
Članak 97. 

Korekcije, nadopuna i usklađenje uvjeta za eksploataciju mineralnih sirovina u skaldu s PPŽ. 
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Članak 98. 
Korekcije, nadopuna i usklađenje uvjeta za marikulturu u skaldu s PPŽ. 
 
Članak 100.-105. 

Manje korekcijei nadopuna u skaldu s Zakonom i Odredbama Plana. 
 
Članak 106a. 
Premještanje članka. 
 
Članak 107.-120b. 
Korekcije, nadopuna i usklađenje uvjeta za promet u skladu sa PPŽ-om i važećim propisima. 
 
Članak 121.-125. 
Korekcije, nadopuna i usklađenje uvjeta za vodopskrbu. U skladu sa PPŽ-om određena je 
zaštita postojećih i budućih javnih vodocrpilišta i izmijenjeni su zaštitni koridori vodoopskrbnih 
cjevovoda. 
 
Članak 126.-132a. 
Korekcije, nadopuna i usklađenje uvjeta za zaštitu voda u skladu sa PPŽ-om, važećim 
propisima i smjernicama javnopravnih tijela.  
 
Članak 133.-134a. 
Korekcije, nadopuna i usklađenje uvjeta za zaštitne i regulacijske građevine u skladu sa 
PPŽ-om, važećim propisima i smjernicama javnopravnih tijela. Određene su mjere zaštite od 
štetnog djelovanja vode i uvjeti u inundacijskom pojasu. 
 
Članak 135. 
Korekcije uvjeta za telekomunikacije. Izmjenjeni su uvjeti za samostojeće antenske stupove 
u skladu s PPŽ. 
 
Članak 136. 
Korekcije uvjeta za poštu. 
 
Članak 137. 
Korekcije te nadopuna uvjeta za elektroopskrbu. U skladu sa PPŽ izmjenjeni su zaštitni 
koridori visokonaponskih dalekovoda i kabela te je omogućena mogućnost rekonstrukcije 
postojećih dalekovoda/kabela 35 i 110 kV u dalekovode te kabele više naponske razine i 
veće prijenosne moći, poštujući postojeću trasu. 
 
Članak 138.-138f. 

Korekcije te nadopuna uvjeta za energetske građevine koje koriste obnovljive izvore energije 
te usklađenje uvjeta s PPŽ-om. Omogućena izgradnja samostalnih solarnih elektrana za 
proizvodnju elektične energije, postavljanje solarnih kolektora i/ili fotonaponskih modula na 
krov ili pročelje zgrade za podmirivanje vlastite potrošnje te eksploatacija geotermalne 
energije u skladu s postojećim zakonima i pravilnicima. 
 
Članak 139.-139b. 
Korekcije uvjeta za plinoopskrbu. 
 
Članak 140.-140a. 
Korekcije, nadopuna i usklađenje sa PPŽ i ostalim propisaima iz područja zaštite prirode i 
ekološke mreže. 
 
Članak 142. 
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Korekcije, nadopuana i usklađenje s PPŽ i smjernicama Konzervatorskog ureda u  Zadru. 
 
Članak 143.-144. 
Korekcije, nadopuna i usklađenje s PPŽ i Planom gospodarenja otpadom Grada Obrovca. 
 
Članak 145.-151a. 
Korekcije, nadopuna i usklađenje s PPŽ i propisima iz područja zaštite okoliša i drugih 
propisa. 
 
Članak 151b.-151h. 
Korekcije, nadopuna i usklađenje s PPŽ, Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša - Grad Obrovac prema smjernicama Državnog ureda za zaštitu i 
spašavanje i smjernicama Policijske uprave Zadarske. 
 
Članak 152. 
Usklađenje pojmova i propisa. 
 
Članak 157. 
Premještanje sadržaja članka u prethodno poglavlje. 
 
Članak 158. 

Usklađenje odredbi sa Zakonom i ostalim propisima. 
 
Članak 158a.-158e. 
Dopuna smjernica za izradu detaljnije prostorne dokumentacije u skladu s Odlukom i PPŽ. 
 
 
 


