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OPĆI DIO













A TEKSTUALNI DIO



Na temelju članaka 109. i 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13),
Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina i
Generalnog urbanističkog plana Solina („Službeni vjesnik Grada Solina” br. 2/14) i članka 28.
Statua Grada Solina (“Službeni Vjesnik Grada Solina” br. 7/09, 4/13 i 7/13), Gradsko vijeće
Grada Solina na 10. sjednici održanoj 15. svibnja 2014. godine,  donijelo je

ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Grada Solina

I.  TEMELJNE  ODREDBE

Članak 1.

(1)    Donose se Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Solina („Službeni
vjesnik Grada Solina“ br. 4/06, 4/08 i 6/10); u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune PPUG-a
Solina.

(2)    Izmjene i dopune PPUG-a Solina odnose se na izmjenu tekstualnog dijela – Odredbi za
provođenje i grafičkog dijela – kartografskih prikaza br. 1 i 4.
(3) Izmjene i dopune PPUG-a Solina izradila je tvrtka GISplan d.o.o. iz Splita. 

Članak 2.

(1) Elaborat Izmjena i dopuna PPUG-a Solina sastavni je dio ove Odluke i sadrži : 

Opći dio

A  Tekstualni dio:
 1.  Odredbe za provođenje 

B  Grafički dio:
1.  Kartografski prikaz broj 1  -  Korištenje i namjena površina                        1:25.000
2.  Kartografski prikaz broj 4  -  Građevinska područja naselja – list br.10      1:5.000

(2) Navedeni kartografski prikazi grafičkog dijela elaborata Izmjena i dopuna PPUG-a
Solina zamjenjuju istoimene kartografske prikaze iz članka 3. Odluke o donošenju Izmjena i
dopuna PPUG-a Solina („Službeni vjesnik Grada Solina“ br. 6/10).

II.  ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 3.

Članak 14. mijenja se i glasi:

„Športska i rekreacijska namjena  
(1)     Područja namijenjena za športske sadržaje – športski centri (R6) prikazana su u
grafičkim prilozima Prostornog plana.  



(2)    Športski centri planiraju se kao površine za izgradnju više istovjetnih ili različitih,
otvorenih ili zatvorenih sadržaja (igrališta za nogomet, rukomet, košarku, odbojku, tenis,
boćanje, bazeni, streljane i sl.) za obavljanje športskih i rekreacijskih djelatnosti, sa
mogućnošću izgradnje pomoćnih i pratećih ugostiteljskih (restoran, kafe bar), zabavnih,
manjih smještajnih i ostalih sadržaja u funkciji osnovne namjene ove zone, te športskih škola
i predškolskih ustanova.

(3)    Izdvojene su veće površine za šport i rekreaciju u naselju, dok se manje mogu uređivati
i unutar ostalih namjena. 

(4)    Rekreacijskim površinama izvan naselja smatra se područje Kozjaka i Mosora.“ 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

(1)    Elaborat Izmjena i dopuna PPUG-a Solina sačinjen je u 6 izvornika i u digitalnom
obliku.

(2)     Ovjeren pečatom Gradskog  vijeća Grada Solina i potpisom predsjednika Gradskog
vijeća Grada Solina, čuva se u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i
upravljanje prostorom.

Članak 5.
Uvid u elaborat Izmjena i dopuna PPUG-a Solina može se izvršiti u Upravnom odjelu
za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom Grada Solina.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Grada
Solina”.

KLASA:       021-05/14-01/03
URBROJ:    2180/1-02-01-14-7
Solin,           15. svibnja 2014. godine        

P r e d s j e d n i k  
GRADSKOG VIJEĆA                                 

Renato Prkić, dipl.ing.el.



OBRAZLOŽENJE

Grad Solin spada u najmlađe gradove u Hrvatskoj s prosječnom starosti od 36,7 godina.
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u Solinu živi 2.272 djece predškolske dobi. 

Prema normativima u prostornom planiranju računa se da je 60% djece obuhvaćeno
predškolskim odgojem, iz čega proizlazi potreban broj mjesta u vrtićima i jaslicama koji iznosi
cca 1363 djece. Grad Solin i dalje privlači naseljavanje mladih obitelji, te je nužno osigurati
nove prostorne kapacitete za rastuće potrebe za predškolskim odgojem.

Prostornim planom uređenja Grada Solina potrebno je stvoriti preduvjete za gradnju
predškolskih ustanova, odnosno prenamjenu prostora u vlasništvu Grada sa svrhom
uređenja vrtića i jaslica, gdje je moguće udovoljiti traženim standardima.

Razlog pokretanja Izmjena i dopuna PPUG-a je uklanjanje zapreka za realizaciju sadržaja od
javnog interesa koje je zbog hitnosti dobivanja potrebnih akata za uređenje i gradnju
potrebno provesti u najkraćem roku.

Izmjene i dopune PPUG-a omogućit će realizaciju vrtića i jaslica prenamjenom prostora u
prizemlju građevine športskog centra na Arapovcu - predio Glavica, koji je u vlasništvu
Grada, te izgradnju vrtića i jaslica u blizini osnovne škole na Arapovcu. 

Prostor uz ulicu Domovinskog rata, na predjelu Japirko, prenamjenit će se u javni park, čime
će se zaštititi prostor od preizgrađivanja i osigurati humaniji uvjeti stanovanja.

Realizacijom ovih Izmjena na najgušće naseljenom dijelu Grada Solina smanjit će se stalni
deficit sadržaja javne i društvene namjene.

Dublji razlog za potrebu izmjena i dopuna PPUG-a leži u činjenici da sustav prostornog
uređenja nema odgovarajuće instrumente zemljišne politike kojima bi se osigurali prostori i
sadržaji od javnog interesa u naseljima i riješilo njihovo financiranje. Zbog toga nije moguće
ili je vrlo otežano pravovremeno planiranje ovih površina, a to je u trenutku kada se planira
širenje naselja, nego tek onda kada se (i ako) stvore konkretne prilike za realizaciju ovih
sadržaja.  



B  GRAFIČKI DIO
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