
 
GRADSKO VIJEĆE  
KLASA: 350-02/19-1/10  
URBR0J:2182/10-01-21-28 
Knin, 28. srpnja 2021. godine 

Temeljem članaka 87. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 
153/15, 65/17, 114/18, 39/19 i 89/19) te članka 35. Statuta Grada Knina („Službeno 
glasilo Grada Knina“ br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Knina, na 3. sjednici održanoj 28. 
srpnja 2021. godine, donosi 

ODLUKU 
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 

„Ex vojarna Krka“ 
 

Članak1. 

U Odluci o  izradi Urbanističkog plana uređenja „Ex vojarna Krka“ („Službeno 
glasilo Grada Knina“ br. 11/19),  u daljnjem tekstu Odluka,  članak 4. (Razlozi donošenja 
plana), mijenja se i glasi: 

„Osnovni razlog za donošenje plana je stvaranje prostorno-planskih pretpostavki 
za očuvanje vrijednih prirodnih resursa na području obuhvata Plana. 

Obzirom da je područje obuhvata Plana u PPU Grada Knina definirano kao 
izdvojeno građevinsko područje izvan naselja i to zona ugostiteljsko- turističke namjene 
(TI, T2, T3), zona rekreacijske namjene (R1,), zona javne i društvene namjene (D1), 
Planom će se stvoriti pretpostavke za poticanje razvoja turizma na način da se omogući 
rekonstrukcija postojećih objekata bivše vojarne Krka u postojećim gabaritima i 
izgradnja nužne komunalne infrastrukture. 

Planom će se definirati sadržaji na području obuhvata koji će imati minimalan 
utjecaj na okoliš, uz poštivanje zatečene prirodne vegetacije, prirodnih dijelova obale 
rijeke Krke i drugih vrijednosti prostora, s ciljem privlačenja posjetitelja i turista na 
područje obuhvata Plana i otvaranje pristupa Nacionalnom parku Krka iz pravca Knina.“ 

Članak 2. 

 Članak 5. Odluke (Obuhvat plana) mijenja se i glasi: 
„Ovom Odlukom, sukladno odredbi članka 89. stavka 2. Zakona o prostornom 

uređenju („Narodne novine“ br: 153/15, 65/17, 114/18, 39/19 i 89/19), određuje se 
obuhvat Plana za područje za koje obuhvat nije određen prostornim planom šireg 
područja, odnosno PPU Grada Knina. 

Područje obuhvata Plana nalazi se izvan granica građevinskog područja naselja, a 
koje je u PPU grada Knina dijelom definirano kao područje turističke namjene 
(T1,T2,T3), područje rekreacijske namjene (R1) i područje javne i društvene namjene 
(D1).  

Područje obuhvata Plana nalazi se uz lijevu obalu rijeke Krke, od Atlagića mosta do 
ušća rijeke Butižnice. Površina planskog područja je cca 20,0 ha. Granica obuhvata Plana 
prikazana je u grafičkom prilogu ove Odluke.“ 

 
 



Članak 3. 

Članak 7. Odluke (Ciljevi i programska polazišta plana) mijenja se i glasi: 
 
„Ciljevi i programska polazišta koji se ovom Odlukom utvrđuju za izradu Plana su: 
 -  utvrditi uvjete provedbe planiranih zahvata u prostoru, 
 -  detaljno razraditi sadržaje planirane PPU grada Knina, 
 -  stvoriti prostorno-planske smjernice za rekonstrukciju i prenamjenu postojećih 

  objekata i uređenje ostalih površina unutar obuhvata Plana (kamp, hostel, aqua 
  park, centar za posjetitelje NP Krka i ostali osnovni i  prateći sadržaji).“ 

 

Članak 4. 

Sve ostale odredbe Odluke se ne mijenjaju.  
 
 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Grada 
Knina“. 
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