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UVOD 
 
U postupku izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja Žutsko-sitske otočne 
skupine provedena je ponovna javna rasprava o prijedlogu Plana. Javni uvid u prijedlog 
Plana za ponovnu javnu raspravu trajao je od 12. do 26. lipnja 2018. Ponovna javna 
rasprava objavljena je u Slobodnoj Dalmaciji dana 04. lipnja 2018. godine, na internetskim 
stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Šibensko-kninske županije i na 
internetskoj stranici Općine Murter-Kornati 04. lipnja 2018. godine..  
 
Tijekom javnog uvida grafički, te tekstualni dio s obveznim prilozima Prijedloga Prostornog 
plana područja posebnih obilježja Žutsko-sitske otočne skupine bili su izloženi: 

- u prizemlju zgrade Šibensko-kninske županije, Trg Pavla Šubića I br. 2 u Šibeniku,  
- u prostorijama Općine Murter-Kornati, Butina 2 u Murteru, svakog radnog dana u 

uredovno radno vrijeme, 
- na službenim web stranicama Šibensko-kninske županije www.sibensko-kninska-

zupanija.hr i službenim web stranicama Općine Murter-Kornati www.murter.hr. 
 
Javno izlaganje o Prijedlogu Prostornog plana područja posebnih obilježja Žutsko-sitske 
otočne skupine, održano je dana 19. lipnja 2018. godine u prostorijama Narodne 
knjižnice i čitaonice (zgrada Općine), Butina 2, Murter, s početkom u 19:00 sati. 
 
Popis javnopravnih tijela kojima je upućena posebna obavijest o ponovnoj javnoj raspravi 
nalazi se u točki 5.1. ovog Izvješća.  
 
U knjizi primjedbi nije bilo upisanih primjedbi, a u utvrđenom roku za dostavu dostavljeno 
je 8 primjedbi. U utvrđenom roku za dostavu mišljenja iz članka 101. Zakona o prostornom 
uređenju pristigla su 5 mišljenja javnopravnih tijela.  
 
Sažetak svih primjedbi, prijedloga i mišljenja s odgovorima i obrazloženjima na dostavljene 
prijedloge i primjedbe u toku ponovne javne rasprave dani su u točki 6., a preslike 
primjedbi, prijedloga i mišljenja u točki 7. ovog Izvješća. 
 
Akti i drugi dokazi objave javne rasprave, posebne pisane obavijesti o javnoj raspravi, 
zapisnici o javnim izlaganjima, mišljenja javnopravnih tijela i dokazi sudjelovanja u javnom 
izlaganju pozvanih sudionika u javnoj raspravi, sastavni su dio izvješća o javnoj raspravi. 
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1. ZAKLJUČAK ŽUPANA O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA PLANA ZA JAVNU 
RASPRAVU 
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2.  PODACI IZ OBJAVE JAVNE RASPRAVE 
2.1. OBJAVA JAVNE RASPRAVE U DNEVNOM TISKU  

 
Slobodna Dalmacija 04. lipnja 2018. godine 
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2.2. OBJAVA JAVNE RASPRAVE I JAVNI UVID NA MREŽNIM STRANICAMA 
MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA 

 

 

 PROSTORNO UREĐENJE> 

 Prostorni planovi> 

 Informacije o planovima u izradi> 

 Informacije o javnim raspravama> 

 

Informacije o javnim raspravama 
Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.,  65/17.), 
nositelj izrade prostornih planova dužan je objaviti informaciju o javnoj raspravi o prijedlogu 
prostornog plana i na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. 
 
Obavijest o javnoj raspravi mora sadržavati: mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida u 
prijedlog prostornog plana, mjesto i datum jednog ili više javnih izlaganja, poziv zainteresiranim 
osobama za sudjelovanje u javnoj raspravi te rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju pisana 
mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana. Dostavlja se najmanje osam dana 
prije početka javne rasprave na adresu elektroničke pošte: web@mgipu.hr 

Informacije o javnim raspravama: 

 06.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPU Grada 
Kaštela, prijedlogu III. Izmjena i dopuna GUP-a Kaštela, prijedlogu UPU-a turističke zone Kaštel 
Sućurac - Sustipan (UPU 18) i pripadajuće strateške studije utjecaja na okoliš 

 06.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Kali 

 06.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Veliki 
Modruš Potok', Općina Netretić 
Prostorno-planska dokumentacija 

 05.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Grada Hrvatska Kostajnica 

 04.06.2018. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 
'Školski centar', Općina Župa dubrovačka 

 04.06.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja 
Jakišnica (Jakišnica, Gager, Stanišće), Grad Novalja 

 04.06.2018. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Barban 

 04.06.2018. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Prostornog plana područja 
posebnih obilježja Žutsko-sitske otočne skupine 

 30.05.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Tehničko-
tehnološki blok Osojnik', Grad Dubrovnik 

 30.05.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana 
uređenja Južni blok, Grad Virovitica 

 28.05.2018. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Mlija-
Borak, Grad Omiš  
Prostorno-planska dokumentacija   
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2.3. OBJAVA JAVNE RASPRAVE I JAVNI UVID NA MREŽNIM STRANICAMA 
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE  
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2.4. OBJAVA JAVNE RASPRAVE I JAVNI UVID NA MREŽNIM STRANICAMA 
OPĆINE MURTER-KORNATI 
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3. OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI I POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI 
KOJI SU POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI 
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4. ZAPISNIK O JAVNOM IZLAGANJU   
 
 

                                  
R E P U B L I K A  H R V A T S K A  
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 
   Upravni odjel za zaštitu okoliša  
           i komunalne poslove  

 
 

KLASA:  
URBROJ:  

 
Šibenik, 19. srpnja 2018. 
    
 
 

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 
 PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA 

ŽUTSKO-SITSKE OTOČNE SKUPINE 
 

 
Z A P I S N I K 

 
Dana 19. lipnja 2018. godine, s početkom u 19:00 sati, u prostorijama 

Narodne knjižnice i čitaonice (zgrada Općine), Butina 2, Murter, održana je ponovna 
javna rasprava o Prijedlogu prostornog plana područja posebnih obilježja Žutsko-sitske 
otočne skupine. 

 
Javnoj raspravi su bili nazočni: 

1. Goran Pauk, župan, ŠKŽ, 
2. Damir Lučev, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje, ŠKŽ, 
3. Sanja Slavica Matešić, pročelnica UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove, 

ŠKŽ, 
4. Filip Šrajer, „URBING“ d.o.o. za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša, 

Zagreb, 
5. Ljiljana Doležal, „URBING“ d.o.o. za poslove prostornog uređenja i zaštite 

okoliša, Zagreb, 
6. Marko Plenča Mudrić, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i 

drugim zaštićenim dijelovima prirode ŠKŽ – Priroda, 
7. Tina Dragutin Burić, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i 

drugim zaštićenim dijelovima prirode ŠKŽ – Priroda, 
8. Irena Terzanović, Zavod za prostorno uređenje, ŠKŽ, 
9. Jadranka Fržop, pročelnica UO za pomorstvo, promet, otočni razvoj, ŠKŽ, 
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10. Tea Lokas, UO za pomorstvo, promet, otočni razvoj, ŠKŽ, 
11. Monika Kolak Jareb, UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove, ŠKŽ, 
12. Julija Ježina, zamjenica načelnika Općine Murter-Kornati, 
13. Melanija Turčinov Rameša, Općina Murter-Kornati, 
14. Venčoslav Skračić, Općinsko vijeće Općine Murter-Kornati, 
15. Bartol Rameša, 
16. Davor Ježina, 
17. Krešimir Mudronja, restoran „FEŠTA“, Colonia d.o.o., otok Žut-Kornati, 
18. Petar Kozina, „PIN STUDIO“ d.o.o., Zadar, 
19. Miro Jelić, vlasnik zemljišta na Žutsko-sitskoj skupini otoka, 
20. Mande Turčinov-Ježina, obitelj vlasnika zemljišta na Žutsko-sitskoj skupini 

otoka, 
21. Petar Mudronja, vlasnik zemljišta na Žutsko-sitskoj skupini otoka,  
22. Roko Božikov, 
23. Dragutin Ježina, vlasnik zemljišta na Žutsko-sitskoj skupini otoka, 
24. Ivan Ježina, obitelj vlasnika zemljišta na Žutsko-sitskoj skupini otoka. 

 
Javno izlaganje je u ime Nositelja izrade otvorila gđa. Sanja Slavica Matešić, pozdravila 

sve prisutne te pozvala župana gosp. Gorana Pauka da se ukratko obrati uvodnim riječima. 
 
Gosp. Goran Pauk je rekao: 
„Kako vam je svima poznato, izrada Prostornog plana područja posebnih obilježja 

Žutsko-sitske otočne skupine započela je 2008. godine Odlukom o izradi koju je donijela 
Županijska skupština Šibensko-kninske županije. Kao svjedok vrlo neugodnih događanja 
u to vrijeme prisjećam se prijetnje rušenjem velikog broja nelegalnih objekata. Kako 
bismo spriječili najgori scenarij, u dogovoru sa tadašnjom ministricom Marinom 
Matulović Dropulić, krenuli smo u izradu ovoga dokumenta i tako zapravo odgodili i 
zaustavili vrlo ružne scene koje smo imali prilike vidjeti po drugim dijelovima Županije i 
Države. U tom trenutku nismo imali potpuno spremnu dokumentaciju, pa smo od 
Državnog zavoda za zaštitu prirode odmah naručili studiju zaštite prirode ovoga 
vrijednog područja. Zahvaljujući susretljivosti odgovornih (tadašnji ravnatelj Davorin 
Marković) u Državnom zavodu, ova studija je izrađena 2011. godine. 

Velik problem u samom koncipiranju plana je bio zakonski okvir, koji nije 
prepoznavao specifičnosti i tradiciju načina korištenja ovoga prostora, tako da je 
zapravo, a kako bi se uopće moglo govoriti o zadržavanju objekata u prostoru i 
eventualnoj novoj, vrlo reduciranoj izgradnji, odigralo donošenje Zakona o postupanju 
sa objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje, pa 
kasnije i njegovih izmjena i dopuna. Vjerojatno je i svima ovdje jasno da bi bez takvog 
zakona velik broj tradicijskih građevina ostao izvan planskih mogućnosti legalizacije. Za 
potrebe plana naše službe i izrađivači više su puta obilazili teren, sastajali se sa 
korisnicima prostora i njihovim udrugama, održali niz sastanaka u više ministarstava, 
proučili puno literature, a sve kako bismo uspjeli donijeti dokument koji će odgovoriti na 
nove izazove i načine korištenja ovoga vrijednog prostora, a da se zadrži njegova 
izvornost i ljepota kao trajna vrijednost. 
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Koncem 2015. godine održali smo prvu javnu raspravu na kojoj smo predstavili 
naša planska rješenja, te na dio tih planskih rješenja dobili povratne informacije i 
zahtjeve temeljem kojih smo pokušali doraditi tada predloženi dokument. Ono što mi se 
kod ovog prijedloga, kao županu, čini posebno važnim za istaknuti je da smo uglavnom 
uspjeli zadovoljiti potrebe domicilnih stanovnika za gospodarskim razvojem na njihovim 
posjedima, a da bitno ne narušimo ravnotežu i sklad čovjeka i prirode, koji ovdje 
svakako stvara jednu rijetku posebnost. Svima nam je, naravno, jasno da je ovaj 
prostor danas nemoguće planski definirati bez turizma, ali ne kao masovne 
apartmanizacije i betonizacije, nego kao turizma vrlo nježnih i suptilnih intervencija, koji 
baš takav sigurno može donijeti koristi posjednicima na vrlo duge staze. Naravno da bi 
bilo vrlo dobro da se uspiju revitalizirati brojne zapuštene poljoprivredne površine, pa 
čak i da se vrati stočarstvo, a što sve ovaj prijedlog plana predviđa i omogućava. 

Možda i nismo sve teme uspjeli definirati do kraja, jer to radi zakonskih rješenja u ovom 
trenutku nije moguće (prvenstveno načini korištenja mora i obale), ali uvjeren sam da je 
donošenje ovoga jedinstvenog prostornog plana od ogromnog interesa i za posjednike i za 
zajednicu. Jer, ukoliko uspijemo donijeti ovaj dokument, predstoji nam stalno i trajno praćenje 
pojava i procesa u prostoru, te stalna mogućnost za poboljšanje ili ažuriranje planskih rješenja.“ 

 
Gđa. Sanja Slavica Matešić pozvala je ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje gosp. 

Damira Lučeva da se također obrati prisutnima. 
 
Gosp. Damir Lučev kaže kako su od zadnje javne rasprave, koliko su bili u mogućnosti, 

odgovorili na sve zahtjeve javnosti, te ističe kako na područjima tradicijskih stanova nisu imali 
mogućnosti u potpunosti riješiti sva pitanja jer pojam „tradicijski porat“ ne postoji u 
zakonodavstvu. Brojne primjedbe su iskazane od strane javnosti na „tradicijske porte“, koji su 
tada nazvani „dijelovi luka otvorenih za javni promet“. U novom prijedlogu plana za ponovnu 
javnu raspravu dodali su prostore za još 5-6 restorana, odnosno za one restorane koji već 
postoje na području Žutsko-sitske otočne skupine i mogućnosti za druge objekte u ostvarivanju 
ugostiteljskog minimuma, ako to žele, ali ne na način koji imaju već postojeći ugostiteljski 
objekti. Gosp. Damir Lučev još jednom ističe da su pri izradi novog prijedloga plana izašli u 
susret koliko je bilo u njihovoj mogućnosti, a da se ne naruši sklad odnosa čovjeka i prostora. 

Gosp. Damir Lučev, daje riječ stručnom suradniku iz tvrtke Urbing d.o.o. gosp. 
Filipu Šrajeru kako bi prezentirao Prijedlog prostornog plana područja posebnih obilježja 
Žutsko-sitske otočne skupine za ponovnu javnu raspravu. 

 
Gosp. Filip Šrajer iznosi plan izlaganja, gdje će vrlo kratko govoriti o podlozi zaštite 

i podlozi izrade prostornog plana, zakonskom okviru, glavnim postavkama i načinu 
prikaza, što se govorilo i na prvoj javnoj raspravi. Glavnina izlaganja će biti kroz 
primjedbe koje su dostavljene na prvoj javnoj raspravi, te koje su se primjedbe u kojoj 
mjeri mogle usvojiti i zašto. Glavne primjedbe na prvoj javnoj raspravi su bile: razvrstaj 
tradicijskih porata, veličina posjeda, smještaj i uređenje područja za poljoprivredu, 
smještaj i uređenje područja za izgradnju, oblikovanje i veličina zgrada i ugostiteljstvo. 
Na kraju će biti kratak sažetak te otvaranje diskusije sa prisutnima na javnoj raspravi. 

Gosp. Filip Šrajer kaže kako je Žutsko-sitska otočna skupina zakonski zaštićena 
1967. godine zajedno sa Kornatima i Telašćicom, a izdvajanjem NP „Kornati# i PP 
„Telašćica“, arhipelag ostaje kao značajni krajobraz, temeljem čega se i može donijeti 
prostorni plan područja posebnih obilježja (u daljnjem tekstu PPPPO). 2008. godine je 
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donesena Odluka o izradi plana, a u periodu od 2014. do 2015. godine se provelo 
savjetovanje o Nacrtu prijedloga plana. Prva javna rasprava je bila održana koncem 
2015. godine, odnosno početkom 2016. godine, gdje je 36 osoba i tijela dalo primjedbu 
(uključujući i 3 udruge), ukupno cca 100 primjedbi – tema. Od spomenutih 36 
primjedbi, ako se uzme u tabličnom prikazu, prihvaćeno je 9 primjedbi, 26 djelomično 
prihvaćeno, 3 nisu prihvaćene. U središnjem djelu izlaganja će biti prokomentirane 
glavne primjedbe i način na koji su obrađene. Ponovna javna rasprava (lipanj 2018. 
godine) se održava slijedom niza zakonskih obaveza te izričitog zahtjeva sa prve javne 
rasprave. 
Što se tiče zakonskog okvira, Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 
153/13, 65/17) u zaštićenom obalnom području dopušta gradnju u građevinskim 
područjima, u zonama tradicijskih naseobina i/ili građevina određenim PPPPO i za 
potrebe OPG-a na zemljištima većim od 3 ha udaljenih više od 100 m od obale. Svaki 
PPPPO može imati i strože uvjete od onih zakonom propisanih. U postavkama PPPPO 
Žutsko-sitske otočne skupine su zauzeta tri stava a to su: građevinska područja neće se 
određivati, zone tradicijskih naseobina neće se značajnije širiti već samo popunjavati 
novom izgradnjom (rekonstrukcije – dogradnje objekata, izgradnja na neizgrađenim 
katastarskim česticama) i analizom vizura se određuju zone izvan 100 m gdje se može 
graditi. 
Jedna od glavnih postavki je afirmacija poljoprivrednog područja, gdje je princip od 3 
ha iz Zakona o prostornom uređenju preuzet za cjelokupnu gradnju na otočju. 3 ha 
poljoprivrednog zemljišta je svakako uvjet, ali ne bilo kakvog zemljišta, jer 1 ha krškog 
pašnjaka ne vrijedi gospodarski jednako kao 1 ha maslinika ili  vinograda. Gabariti novih 
objekata su veći nego u Prostornom planu NP Kornati. U Nacrtu prijedloga PPPPO 
Žutsko-sitske skupine se išlo na minimum koji zadovoljava potrebe za osnovnim 
turističkim smještajem i to organizirano kao nastavak već postojeće tipologije u 
prostoru gdje su katni objekti manjeg tlocrta u portima (grupirano uz obalu). Predlažu 
se također i prizemni objekti većeg tlocrta, dalje od obale, na manje istaknutim 
lokacijama. Ostali ozakonjeni objekti se mogu evidentirati prema PPPPO, međutim 
zakonske odredbe ne dozvoljavaju veće zahvate na njima ali PPPPO će točnije odrediti 
što se i koliki se zahvati mogu dozvoliti na svakom pojedinačno. 
Namjena, korištenje i zaštita prostora je prikazana na karti u mjerilu 1:10000, koja 
prikazuje cijeli prostor otočja te sve elemente Plana. Detaljniji uvjeti izgradnje su 
prikazani na karti 1:2000 koja prikazuje zone značajnije evidentirane izgradnje sa 
detaljnim prikazom planiranih lokacija izgradnje na kopnu i detaljnim prikazom namjene 
akvatorija. 
 

Gosp. Filip Šrajer počinje sa izvještajem glavnih primjedbi sa prve javne rasprave 
te njihovim usvajanjem, djelomičnim usvajanjem ili odbijanjem uz pojašnjenje. 

 
1. Razvrstaj tradicijskih porata 

Na prvoj javnoj raspravi, prema Ministarstvu pomorstva tradicijski porti (lučice) su 
bili razvrstani u izdvojene bazene, odnosno kao komunalni dijelovi luka otvoreni za 
javnu promet. Na takvo plansko određenje izraženo je veliko protivljenje planiranom 
razvrstaju tradicijskih porata kao luka otvorenih za javni promet iz razloga što u ljetnim 
danima u popodnevnim satima brodice znaju biti vezane na bilo kojem mjestu na 
otočju. Predlagala su se proširenja akvatorija nekih porata, pr. Pristanišće i Sabuni. 
Gosp. Filip Šrajer izjavljuje da se prihvaća prva glavna primjedba, tj. neće se 
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prejudicirati razvrstaj tradicijskih porata, te da će se povećati akvatorij svih porata kako 
bi se moglo eventualno u njima dograđivati – rekonstruirati. Ističe također da će prema 
predmetnom PPPPO biti tradicijski porti kojima se daje tradicijsko korištenje, a njihov 
razvrstaj će biti kako zakonski okvir dozvoljava. 

 
2. Pitanje veličine posjeda 

Po pitanju veličine posjeda je bio dostavljen prijedlog o uzimanju u obzir površina 
na ostalim otocima i otočićima, te se isticalo kako predložene veličine nisu u skladu s 
realnim stanjem posjeda. Predlagao se i broj maslina kao bitan kriterij. 

Zahtjev odnosno grupa zahtjeva se djelomično prihvaća. Uzima se u obzir posjed 
na cijeloj k.o. Kornati. Obračunska vrijednost pašnjaka povećava se za 2,5 puta u 
odnosu na predloženo u prvoj javnoj raspravi. Ne prihvaća se argument postojećeg 
posjeda jer je on usitnjen ispod ekonomski održive veličine i doveo bi do prevelike 
izgradnje otočja. Ne prihvaća se broj maslina kao kriterij, iako intuitivan ima smisla u 
gospodarskom pogledu, to nije javni podatak za razliku od površine koja se može vidjeti 
u ARKOD pregledniku. Ulaženje u sve to, ističe gosp. Šrajer je jedan neistražen teren, 
te da nisu uspjeli dobiti jasan odgovor na koji način bi se to moglo evidentirati u 
postupcima izdavanja akata za gradnju. 

 
3. Smještaj i uređenje područja za poljoprivredu 

U prvoj javnoj raspravi se predlaže slobodnije definiranje položaja za smještaj 
novih maslinika. 

Prijedlog za ponovnu javnu raspravu se djelomično prihvaća. Značajno se šire 
planirane površine za razvoj poljoprivrede na grafičkom prikazu (karte), te se oko svake 
okućnice može iskrčiti maslinik u veličini od 2000 m². Ne prihvaća se potpuna 
liberalizacija krčenja jer je temeljna posebnost prostora (kamenjarski pašnjak) i razina 
zaštite prirode takva da se zahvati u prostoru moraju planirati restriktivno s vizurnom 
izloženošću kao primarnim kriterijem za planiranje zahvata. Prikazani su grafički prikazi 
sa prve javne rasprave i ponovne javne rasprave, gdje se u prikazu sa ponovne javne 
rasprave vidi izrazito povećanje područja za poljoprivredu u odnosu na prikaz sa prve 
javne rasprave.  

Gosp. Šrajer kaže kako se neki stavovi iz Plana i pogled sa strane zaštite prirode i 
okoliša neće nikad složiti sa stavovima i razmišljanjima domicilnog stanovništva, ali da 
se ulažu svi napori i dobra volja kako bi se zadovoljile sve strane koliko je to moguće. 

 
4. Smještaj i uređenje prostora za izgradnju 

U tradicijskim naseobinama, zaprimljeni su pojedinačni zahtjevi za konkretne 
čestice, zahtjevi za povećanje mogućnosti interpolacija te promjena načina 
označavanja. Prijedlog za ponovnu javnu raspravu se djelomično prihvaća. Zahtjevi koji 
su se odnosili na unutrašnjost prostora tradicijske naseobine ili na prvu katastarsku 
česticu do tradicijskih naseobina su se svakako prihvatili. Ne prihvaćaju se zahtjevi koji 
obuhvaćaju više katastarskih čestica ili ako se evidentno radilo o kat. čest. na kojoj već 
postoji kuća. Način označavanja planiranja izgradnje promijenjen je iz površina u 
simbole. Postojeća kuća je označena sa crnom brojkom, nova sa plavom, kuće izvan 
tradicijskih naseobina su označene na drugi način. Ovim se postiže lakše snalaženje u 
predmetnom Prijedlogu prostornog plana. 
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Izvan tradicijskih naseobina, u maslinicima nije bilo zahtjeva na priložene 
konkretne lokacije, osim jedne negativne na javnom izlaganju. Zaprimljeno je više 
zahtjeva za približavanje gradnje do 100 m od obale (zone su u prvome prijedlogu 
plana bile određene na 300 m od obale) te da se te zone prošire. Prijedlog za ponovnu 
Javnu raspravu se prihvaća, gdje su značajno proširene zone moguće izgradnje i 
definirane su nove, na udaljenosti 100 m od obale. Grafički je prikazana situacija sa 
prve i ponovne javne rasprave, te njihova usporedba. 

Izvan tradicijskih naseobina, uz obalu je bilo prijedloga od strane udruga da se 
dozvoli gradnja na većim posjedima te pojedinačnih zahtjeva za mikrolokacije (Aba, 
Sita). Prijedlog za ponovnu Javnu raspravu se ne prihvaća iz razloga što se Zakonom o 
prostornom uređenju ne dozvoljava gradnja unutar 100 m od obale izvan postojećih 
građevinskih područja i tradicijskih naseobina, a i Prostornim planom Šibensko-kninske 
županije nije dozvoljena nova gradnja na otočićima. 

 
5. Oblikovanje i veličina zgrada 

Sa prve javne rasprave tražilo se povećanje dozvoljenih površina i visina radi 
usklađenja s pravilnicima o turističkom smještaju, te se tražilo uzimanje u obzir veličina 
posjeda. 

Prijedlog se djelomično prihvaća. Povećava se visina, a na fiksnu površinu kuće 
(75/50 m² za katnicu i 100 m² za prizemnicu) dodaje se dodatak na veličinu posjeda (2 
m² za svaki 1 ha ekvivalent maslinika u svakoj etaži). Prijedlog je raspravljen sa 
Ministarstvom turizma i predložene površine zadovoljavaju odredbe Pravilnika, pogotovo 
ciljanog Pravilnika o pružanju usluga na OPG-ima iz 2016. godine, za apartman, modul s 
dvije osobe. Gosp. Šrajer se zahvaljuje na primjedbi kako bi izrađivač mogao ispravno 
postupiti i ispraviti stavku na obostrano zadovoljstvo. 

Gosp. Šrajer se osvrće na zgradu u Ježinovom stanu kao kulturno dobro gdje je u 
prvoj javnoj raspravi rečeno da se može graditi samo u postojećim gabaritima na što je 
dobivena primjedba. Analiziranjem se odlučilo da se postojeća kuća ostavi i uz uvjet 
uređenja se dopušta izgradnja potpuno nove kuće iza postojeće. Ovom odlukom se 
izazvalo negodovanje kod vlasnika objekta i pojedinih prisutnih na raspravi, iz razloga 
što vlasnik nema financijske mogućnosti izgradnje novog objekta. 

 
6. Ugostiteljstvo 

Dobivene su primjedbe triju udruga gdje se tražilo stimuliranje malih ugostiteljskih 
objekata, odnosno mogućnost da svaki OPG može imati 4-5 stolova za ugostiteljstvo. 

Primjedba se prihvaća. Svi kornatski posjedi mogu imati ugostiteljski kapacitet do 
20 gostiju. U tu se svrhu u prizemnoj etaži može planirati dodatnih 25 m² za smještaj 
tehničkih prostora, ali uz obvezu pročistača za obradu otpadnih voda ili nepropusne 
sabirne jame uz organizirani odvoz otpadne vode. Postojeći objekti mogu zadržati 
kategorizirani kapacitet bez povećanja. 

 
Gosp. Šrajer sažeto iznosi sve stavke koje su prethodno bile iznijete. Temeljem primjedbi 

s prve javne rasprave dodane su nove lokacije unutar već definiranih zona tradicijskih 
naseobina i građevina, cca 20 novih lokacija. Od 30 s prve javne rasprave, na ponovljenoj ih je 
cca 50 lokacija, što je povećanje od 30 %. U zonama moguće izgradnje unutar zona za razvoj 
poljodjelstva, temeljem primjedbi s javne rasprave se značajno povećala površina (300 m od 
obale na 100 m obale na nekim djelovima). Slijedom odredbi Zakona o prostornom uređenju, 
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površina kat. čest. na kojoj se smiješta građevina mora biti minimalno 1 ha. Na ostalom 
prostoru otočja je dopušteno zadržavanje ozakonjenih objekata, izgradnja magazina na 
lokacijama konzumiranim prije 1968. godine. Na kornatski poljoprivredni posjed je omogučen 
OPG uz 3 ha zemljišta (unutar k.o. Kornati). Temeljem primjedbi sa prve javne rasprave je 
značajno povećan prostor za krčenje poljodjelskih površina, dozvoljeno je ugostiteljstvo (4-5 
stolova) na svim posjedima, omogućeni su pogoni za preradu poljodjelstva na svim posjedima, 
dozvoljene su koncesije za sidrišta (definirane lokacije) te privezišta u gospodarskom korištenju 
i planirane su dvije lokacije luke otvorene za javni promet (prekrcaj naftnih derivata, brodska 
veza, interventne potrebe, dodatni vezovi). 

 
Gosp. Šrajer napominje da do 26. lipnja 2018. godine traje Javni uvid Prijedloga PPPPO 

Žutsko-sitske otočne skupine, odnosno rok podnošenja primjedbi i prijedloga, te da će zatim 
analizirati i obraditi. Konačni Prijedlog plana će ići na suglasnost Ministarstvu prostornog 
uređenja i graditeljstva, a zatim na usvajanje na Županijsku skupštinu Šibensko-kninske 
županije, po predviđanju u roku od 6 mjeseci od završetka javne rasprave. 

Gosp. Šrajer predaje riječ gđi. Sanji Slavici Matešić za daljnje moderiranje diskusije.  
 
Gđa. Sanja Slavica Matešić napominje da je kompletan materijal sa javne rasprave na 

službenim internetskim stranicama Šibensko-kninske županije i općine Murter-Kornati, s tim da 
tiskani oblik i karte su u općini Murter-Kornati kojeg zainteresirani mogu pregledati do 26. lipnja 
2018. godine. 

Gđa. Slavica Matešić pozvala je prisutne da se uključe u javnu raspravu, te zamolila da 
svatko pojedinačno iznese svoje zahtjeve ili primjedbe uz prethodno predstavljanje radi izrade 
zapisnika. 

 
Gđa. Mande Turčinov-Ježina se osvrće na prijedlog da se zgrada u Ježinovom 

stanu proglasi kuturnim dobrom, te napominje kako je imala primjedbe i na prvoj javnoj 
raspravi vezano na tu temu. Prije nekoliko godina je bio raspisan referendum na kojem 
se pitalo domicilno stanovništvo otoka Žut je li žele uči u NP „Kornati“, gdje su se oni 
izrazili negativno. Gđa. Turčinov-Ježina ističe kako ne vidi razlog da se strana otoka 
Žuta, koja je okrenuta prema NP „Kornati“, svrstava u kategoriju nacionalnog parka. 
Gđa. Turčinov-Ježina naglašava kako je sve ovo što je iznijela dovoljan argument da se 
Ježinov porat, protivno volji vlasnika, proglašava kulturnim dobrom, te da vlasnici koji 
su isto prisutni javnoj raspravi mogu reći svoj komentar. 

 
Gosp. Davor Ježina traži dodatna objašnjenja od stručnog suradnika Urbing d.o.o. 

zbog toga što nije razumio dio izlaganja. Gosp. Ježina, kako ističe, posjeduje maslinjak i 
pašnjak, te da bi zbog toga htio popričati osobno sa gosp. Filipom Šrajerom o 
predmetnom Planu. 

 
Gosp. Filip Šrajer kaže kako je standardna procedura davanje prijedloga odnosno 

zahtjeva u pisanom obliku na Javnu raspravu, te da se iste ne podnose odmah nego da 
postoji mogućnost podnošenja do 26. lipnja ove godine. Zbog ograničenog vremena za 
obradu primjedbi, ističe gosp. Šrajer, ne bi bilo korektno prema drugima da se 
razgovara osobno ili pojedinačno o svakoj problematici, jer na Žutsko-sitskoj otočnoj 
skupini postoji više od 1000 vlasnika – posjednika. 
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Gđa. Sanja Slavica Matešić napominje kako se službene procedure moraju 
poštivati, tj. moraju se dobiti konkretne primjedbe ili komentari, po mogućnosti u 
pisanom obliku kako bi na iste mogli odgovoriti. 

 
Gosp. Petar Mudronja kaže kako je involviran u cijelu problematiku te da ju prati 

od prve Javne rasprave kao predsjedavajući bivše udruge Žut, a sada samo privatno. 
2015. godine, kad je održana prva javna rasprava, uspostavilo se kako većina od 
izrađivača nije bila na Žutsko-sitskim otocima niti na otoku Žutu. Dva dana nakon toga, 
ističe gosp. Mudronja, uz organizaciju NP „Kornati“ su pojedini tek vidjeli šta znači 
Žutsko-sitska otočna skupina. Međutim u to doba, Županijska ustanova je bila stručno 
podkapacitirana, tako da gosp. Mudronja kako kaže, osobno ne zamjera. Od tada pa do 
ponovne javne rasprave se dosta toga apsolviralo. Glavni problem je taj što sve mora 
biti zaštićeno kao da se radi o nacionalnom parku, odnosno uporno se pokušava Žutko-
sitskoj otočnoj skupini priči kao nacionalnom parku i zakonski postaviti regulativu na 
način da je to jedna jedinstvena otočna skupina sa Kornatom i Donjim Kornatom, 
međutim gosp. Mudronja ističe kako se ne može primjenjivati takav pristup. U zaštiti 
područja postoji ljestvica koja gradira od jedan do osam gdje predzadnja zaštita, skoro 
pa najslabija zakonska zaštita na određenom području je zaštita značajnog krajobraza. 
Nakon značajnog krajobraza slijedi park šuma Šubićevac i još neki parkovi šuma u 
Slavoniji, iznosi gosp. Mudronja uz napomenu da ga se ispravi ako griješi. Smatra kako 
se domicilno stanovništo uporno pokušava uvjeriti da je zakonodavac precizno kazao što 
se dozvoljava ili nedozvoljava graditi i raditi u značajnom krajobrazu što također, ističe 
gosp. Mudronja, nije istina. Žutsko-sitkoj otočnoj skupini treba dati „disati“ i „živjeti“, 
kako bi nasljednik ili budući vlasnik mogao na tim prostorima živjeti. 
Građevinske zone su definirane i skučene. Vizurni moment ne bi trebao biti ključan 
čimbenik u izgradnji građevine, gledajući je li depresija na određenoj uvali dovoljno 
duboka. Upozorava gosp. Mudronja da depresija ne bi postala impresija, jer netko mora 
odrediti gdje će se moći graditi. Smatra da onaj tko postavlja Prostorni plan treba biti 
razumniji u smislu razumjevanja budućnosti i ljudi čije je to vlasništvo. 
 

Gosp. Damir Lučev smatra da su izrađivači, odnosno stručni suradnici napravili 
unutar zakonskih okvira maksimalno moguće. Kad se govori o gospodarstvu, Zakonom i 
predmetnim Planom se legaliziraju postojeći restorani, a omogućava se u postojećim ili 
novim stanovima minimalno ugostiteljstvo. Gosp. Lučev ističe kako su kao izrađivači i 
između sebe imali velike rasprave oko ugostiteljstva na otoku Žutu iz više razloga. 
Jedan od razloga je što svaki od tih restorana zahtjeva parking ogromnog broja 
brodova, što za sobom povlači izgradnju luka, pontona. Izgradi li se ili dopusti sve 
nabrojeno u nekom malom prostoru, ugrožava se mir na samim otocima. Uz 
nemogućnosti utvrđivanja građevinskih područja i vezanjem uz kornatski posjed, ističe 
gosp. Lučev kako su kao izrađivači izašli iz okvira uobičajenog razmišljanja struke. Dosta 
truda i energije je utrošeno. Gosp. Lučev traži odnosno pita prisutne što bi oni kao 
izrađivači još mogli napraviti te da prisutni predlože i konkretiziraju na čemu su bili 
restriktivni po pitanju Plana. Smatra kako nije siguran do koje granice se smije ići, 
odnosno da su se otvorili maksimalno koliko zakonodavstvo dopušta. 

 
Gosp. Petar Mudronja odgovara kako javna rasprava nema smisla, ako se već 

otišlo onoliko koliko zakonodavstvo dopušta. 
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Gosp. Damir Lučev odgovara kako se javna rasprava mora održati zbog 
sakupljanja primjedbi i mišljenja zainteresirane javnosti i uopće upoznavanja 
zainteresirane javnosti s Prijedlogom plana. 

 
Gosp. Dragutin Ježina kaže kako njihovi predci kad su imali posjede i pravili kuće 

svojim nasljednicima, točno se znalo na kojem mjestu će kuća biti. Pokazujući svoju 
kuću na platnu projektora, smatra kako po novim pravilima neće imati potomcima 
ostaviti za živjeti. Na jednom mjestu da, kao što i susjedi znaju, na mjestu gdje turisti 
dolaze posjeduje 4-5 stolova za ugostiteljstvo te ponovno ističe kako je sve to premalo 
za ostaviti svojim potomcima. Gosp. Ježina kaže kako iza postojeće kuće ne može 
graditi jer ne posjeduje teren na tom mjestu. 

 
Gosp. Filip Šrajer tvrdi kako Javnim uvidom u katastaru, gosp. Ježina ima to pravo, 

pravo graditi iza već postojećeg objekta odnosno da postojeća kuća ima dosta veliki dio 
okućnice, te da oni kao izrađivači ne bi bili toliko cinični ne dopustiti izgradnju nove 
kuće uz uvjet zadržavanja postojeće. 

 
Gosp. Dragutin Ježina kaže da je to krivo i izražava svoje nezadovoljstvo kako ne 

može imati OPG, te kako bi bilo najbolje prodati cijeli posjed. Gosp. Ježina je protiv toga 
da se Ježinov stan proglasi kulturnim dobrom. 

 
Gosp. Goran Pauk kaže kako se mora podnijeti pisana primjedba, opisati cijelu 

situaciju da bi izrađivači mogli kvalitetno razmotriti. Ukoliko se smatra da je neka greška 
nastala u katastru, također će se ispraviti. 

 
Gosp. Tomislav Mudronja kaže kako je otok Žut kupljen na osam dijelova i vlasnici 

koji su bili u pristaništu - portu su imali svoju kućicu. Tada su se parcele podijelile na 
način da nitko od njih nije imao česticu na kojoj bi mogao sagraditi kuću, pa su ih 
gradili po uvalama, portima. Otok Žut je takav geografski da se samo na pojedinim 
uvalama moglo graditi, jer je samo na tim uvalama mogao brod pristati, točnije dvije 
uvale. Zbog neznanja ljudi, koji nisu sa otoka Žuta ili ne žive na otoku, 70-tih godina se 
moralo kriti prenošenje građevnog materijala (cementa) kako bi se nešto sagradilo ili 
napravilo, tvrdi gosp. Tomislav Mudronja. Na otoku Žutu je moguće ostati samo na 
način kombiniranjem nekoliko djelatnosti, primjerice stočarstva, ribarstva, poljoprivrede, 
iznajmljivanja kuća i sl. Gosp. Mudronja smatra kako se dosta naštetilo otoku Žutu kroz 
duži period godina, te kako se malo stvari može trenutno ispraviti na njemu. Gosp. 
Mudronja kaže kako sve ono što se predlaže kroz predmetni Plan da je 80-tih godina 
predlagao tadašnjoj vlasti, međutim bezuspješno. Smatra kako je uvala koja se zvala 
Mudronjin porat a na kojoj se danas nalazi marina Žut, potpuno uništena. Marina Žut je 
trenutno u sporu sa vlasnikom posjeda. Gosp. Mudronja tvrdi da se prostor sporne 
Marine napravio nakon proglašenja Žutsko-sitske otočne skupine značajnim 
krajobrazom, te da marina Žut ne posjeduje pravne dokumente za izgradnju iste. 
Bespravna gradnja se odvijala u vrijeme kad je područje već bilo proglašeno značajnim 
krajobrazom, ne samo marina Žut nego i šire. Gosp. Mudronja smatra kako je 
predmetni Plan dobar, međutim pita se zašto se uz Marinu na njegovom posjedu njemu 
ne dozvoljava izgradnja nekakvog objekta. Smatra da bi se trebalo zaustaviti izgradnja 
koja već postoji, ali da se dopusti izgradnja onima koji nemaju ništa, odnosno onima 
koji nisu bespravno gradili u to vrijeme. Također ističe kako posjeduje otočić na kojem 
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su mu uskraćene radnje na njegovom pašnjaku iz razloga što u moru se nalazi zaštićena 
vrsta Posidonija, gdje gosp. Mudronja ne vidi nikakvu povezanost između te vrste i 
svoga pašnjaka. 

 
Gosp. Filip Šrajer još jednom napominje da se primjedbe podnesu u pisanom 

obliku, te da se opiše sporna lokacija. 
 
Gosp. Goran Pauk ističe kako izrađivač ne može rješavati legalitet marine Žut, te 

da o tome odlučuju druga tijela. 
 
Gosp. Tomislav Mudronja pita zašto on na svojoj parceli od 30 ha, koja se nalazi 

uz Marinu ne može dobiti dozvolu za gradnju, primjerice restorana. 
 
Gosp. Goran Pauk kaže kako bi se trebala podnijeti pisana primjedba da bi 

izrađivač mogao vidjeti što može učiniti po pitanju toga. 
 
Gosp. Tomislav Mudronja se ispričava na svojoj emotivnosti te da mu se ne 

zamjeri na njegovoj izjavi. Gosp. Mudronja kaže kako ne vidi razlog zašto se njegova 
prije spomenuta parcela od 30 ha treba zaštiti, ako je samo on osobno zaštitio. 

 
Gosp. Goran Pauk odgovara kako postoji razlog zaštite, a da ne postoji ostavilo bi 

se sve u trenutnom stanju i ne bi se trebalo donositi PPPPO, prema tome Šibensko-
kninska županija prema zakonu je u obvezi izraditi predmetni Plan. Gosp. Pauk još 
jednom napominje kako sve primjedbe koje su izrečene na javnoj raspravi bi trebali 
podnijeti i u pisanom obliku do 26. lipnja 2018. godine. 

 
Gosp. Damir Lučev sugerira, pošto nemaju svi pristup internetu, da se primjerak 

koji je izložen u općini Murter-Kornati kopira nekoliko puta tako da netko tko dođe može 
sebi uzeti po jedan primjerak. 

 
Gosp. Ivan Ježina kaže kako gat na kojem se nalazi Ježinov stan nije u najboljem 

stanju da bi se mogao privezati brod, ne služi svrsi kao takav te da bi ga se moralo 
obnoviti. 

 
Gđa. Ljiljana Doležal kaže kako se predmetnim Planom omogućuje obnova gata, 

međutim Plan ne može reći tko će ga obnoviti. 
 
Gosp. Tomislav Mudronja kaže kako postoji još jedna uvala na kojoj je moguće 

napraviti vez za brodove, a to je ispod Golubovca preko puta marine Žut s druge strane. 
Uvala se zove Maslinovica. 

 
Gđa. Ljiljana Doležal kaže kako porti mogu a i ne moraju biti luke otvorene za 

javni promet. Plan je dao mogućnost da se svaka od tih luka može raditi, uređivati, 
graditi lukobrani i sl.  

 
Gosp. Tomislav Mudronja kaže kako je na uvali za koju misle da se zove 

Maslinovica za vrijeme gradnje Marine, htio napraviti cisternu za napajanje stoke. 
Smatra da će se mladi vratiti na otok Žut, ako im se daju uvjeti za dobar život. 
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Gosp. Goran Pauk pita je li ima još primjedbi, kako bi se mogle zabilježiti usmeno 

ili u suprotnom privesti kraju javnu raspravu. 
 
Gđa. Sanja Slavica Matešić se zahvalila svim nazočnima na javnoj raspravi uz 

napomenu da se pisane primjedbe mogu dostaviti zaključno sa 26. lipnja 2018. godine. 
 
 

Javna rasprava je završena u 20:30 sati. 
 

 
 
 
 
 

Zapisnik sastavila 
Monika Kolak Jareb, mag.ing.cheming 

 
 

P R O Č E L N I C A  
 
 

dr. sc. Sanja Slavica Matešić 
 

 
 
 

Napomena: Postoji i tonski zapis javne rasprave. 
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4.1. POPIS SUDIONIKA NA JAVNOM IZLAGANJU 
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5.  POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI 
5.1. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA KOJA SU DOSTAVILA OČITOVANJA 
 

broj NAZIV, ADRESA 

1.  Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10000 Zagreb 

2.  HAKOM, R. Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb  

3.  Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Šibeniku,  

4.  JU Priroda  

5.  Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split 

6.  Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Trg kralja Petra Krešimira IV 1, 10000 Zagreb 

7.  Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb 

 
5.2.  POPIS PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA KOJI SU DOSTAVILI PRIJEDLOGE I PRIMJEDBE 
 

broj NAZIV, ADRESA 

1.  Tomislav Maks Mudronja, Luka 59, 22243 Murter 

2.  ACI d.d., M. Tita 151, 51410 Opatija 

3.  Dragutin Ježina, Murterskih iseljenika 6, 22243 Murter 

4.  PIN studio d.o.o., Bana Josipa Jelačića 23b ,23000 Zadar 

5.  Ivica Mudrinić, Grašćica 2/A, 10000 Zagreb 

6.  Stjepan Ježina, Ivan Ježina, Matija Šolić, Ježinova 2, 22243 Murter 

7.  Roko Božikov, Lokvice 11, 22243 Murter 

8.  Tome Juraga, Dramskih amatera 7, 22243 Murter 

 
6. ANALIZA ZAPRIMLJENIH OČITOVANJA, PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI S ODGOVORIMA   
 
U tijeku trajanja javne rasprave zaprimljeno je 15 primjedbi, prijedloga i zahtjeva, svi urudžbirani 
(nije bilo upisa u knjigu primjedbi). Od pristiglih primjedbi, 7 je od javnopravnih tijela, a 8 od pravnih 
i fizičkih osoba. Od ukupno 15 primjedbi, 7 je prihvaćeno, 6 je djelomično prihvaćeno, a 2 nisu 
prihvaćene. Jednu primjedbu zajednički su potpisale tri osobe, ista primjedba ponavlja se još 
dvaput (ukidanje planirane zaštite Ježinovog stana na Žutu kao kulturnog dobra), a nekoliko 
primjedbi ima više točaka, tako da se može reći da je ukupan broj jedinstvenih primjedbi/točaka 24. 
Tabelarni prikaz je u nastavku. 
  

Broj NAZIV/IME I PREZIME ADRESA ODGOVOR 

3.* Ministarstvo turizma Prisavlje 14, 10000 Zagreb Prihvaća se. 

4. Tomislav Maks Mudronja Butina 2, 22243 Murter Prihvaća se djelomično. 

5. ACI d.d. Marka Marulića 16, 22243 Murter Prihvaća se djelomično. 

6. Dragutin Ježina Hrvatskih vladara 24, 22243 Murter Prihvaća se djelomično. 
7. PIN studio d.o.o. Butina 2, 22243 Murter Ne prihvaća se. 
8. Ivica Mudrinić Put Slanice 2, 22243 Murter Ne prihvaća se. 
9. Stjepan Ježina R. Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb Prihvaća se djelomično. 
10. Roko Božikov Sarajevska, 22000 Šibenik Prihvaća se djelomično. 
11. HAKOM Hrvatskih vladara 46, 22243 Murter Prihvaća se. 
12. Tome Juraga Otok Žut 88 Prihvaća se. 

13. 
Ministarstvo kulture, 
Konzervatorski odjel u 
Šibeniku,  

Luke 46, 22243 Murter Prihvaća se. 

14. JU Priroda  Put Jersan 2, 22243 Murter Prihvaća se. 
15. Hrvatske vode Vukovarska 35, 21000 Split Prihvaća se. 
16. Ministarstvo obrane Trg kralja Petra Krešimira IV 1, Zagreb Prihvaća se 

17. 
Ministarstvo zaštite okoliša i 
energetike 

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Prihvaća se djelomično. 

* redni brojevi primjedbi polaze od 3. da bi bili usklađeni sa urudžbenim brojevima 
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6.2. DETALJNI PRIKAZ PRIMJEDBI S ODGOVORIMA  
 
6.2.1. PRIMJEDBE  UPISANE U KNJIGU PRIMJEDBI 
 
U Knjizi primjedbi nije bilo upisanih primjedbi. 
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6.2.2. PRIMJEDBE  ZAPRIMLJENE U TIJEKU TRAJANJA JAVNE RASPRAVE 
 

                                            
1 Redni brojevi primjedbi polaze od 3. da bi bili usklađeni sa urudžbenim brojevima 

broj1 
NAZIV/IME I 

PREZIME 
ADRESA 

PRIMJEDBA 
ODGOVOR/ 
NAPOMENA 

3. 
Ministarstvo turizma 
Prisavlje 14 
10000 Zagreb 

Smatra da Prijedlog Plana čini dobru osnovu za 
razvoj održivog turizma; navedeni precizni uvjeti 
za gradnju i oblikovanje građevine kao i ostale 
odredbe koje se odnose na namjenu prostora te 
pomorski promet i uređenje obale, predstavljaju 
temelj za oblikovanje prostora i povećanje 
turističke atraktivnosti otočne skupine.  

PRIHVAĆA SE. 

4. 

Tomislav Maks 
Mudronja 
Luka 59 
22243 Murter 

1) Vezano na pitanje imovinsko-pravnih odnosa 
zemljišta ACI marine traži da se stane na kraj 
nezakonitom ponašanju. 

PRIHVAĆA SE DJELOMIČNO. 
 
1.  Ne prihvaća se  
Imovinsko-pravni odnosi nisu predmet Plana. 
Marina je planirana Prostornim planom ŠKŽ. 

2) traži da mu se na parceli 766 uz zadnji gat 
marine omogući investicija koje neće ugroziti 
prostor. 

2.  Prihvaća se djelomično. 
Nije moguće prihvatiti utvrđivanje novog područja 
za gradnju (zone tradicijske naseobine) na traženoj 
lokaciji jer je isto u suprotnosti sa Zakonom i 
utvrđenom koncepcijom prostornog razvoja.  
Na čestici 766 prijedlogom je Plana određeno 
područje unutar kojega je moguća gradnja stana u 
polju. Temeljem zahtjeva, zona tradicijske 
naseobine Mudronjin stan u uvali Podražanj 
proširuje se na predjelu prema marini i planira se 
lokacija novog stana u portu. 

5. 

 
ACI d.d. 
M. Tita 151 
51410 Opatija 
 

Traži sljedeće izmjene u članku 29.: 
1) omogućavanje rekonstrukcije postojećih 
građevina, zamjenske gradnje i nove gradnje 
unutar kopnenog dijela luke nautičkog turizma 

PRIHVAĆA SE DJELOMIČNO. 
 
1.Prihvaća se. Traženo je već omogućeno 
prijedlogom Plana. Radi nedvojbenog tumačenja 
odredba će se preformulirati. 

2) omogućavanje rekonstrukcije i reorganizacije 
postojećih gatova i mostića, te nove gradnje 
unutar granice postojećeg morskog dijele l.n.t. 

2. Prihvaća se. Traženo je već omogućeno 
prijedlogom Plana. Radi nedvojbenog tumačenja 
odredba će se preformulirati. 

3) ukidanje ograničenja kapaciteta 120 plovila 
obzirom da je postojeći kapacitet veći. 

3. Prihvaća se. Prostor za smještaj plovila određen 
je  u grafičkom prikazu površinom akvatorija unutar 
koje se smještaju uređaji za prihvat plovila i plovila. 
Kako broj plovila  unutar te površine ovisi o vrsti 
(veličini) plovila Planom se neće dodatno određivati 
broj plovila. 

4) omogućavanje izgradnje uređaja za 
pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda s UV 
lampom za dezinfekciju; pročišćena voda 
koristila bi se za navodnjavanje zelenih površina, 
a ostatak bi se disponirao u upojnicu 

4. Djelomično se prihvaća. Traženo je već 
omogućeno prijedlogom Plana. Radi nedvojbenog 
tumačenja odredbe će se preformulirati. Odabir 
tehnologije i detaljni razmještaj dijelova sustava 
nije predmet Plana.  

5) ukidanje dužbalne šetnice kroz prostor marine 
5. Ne prihvaća se. Radi se o izuzetno važnoj  
komunikaciji kako za korištenje prostora uvale tako 
i otoka u cjelini. 

6) Izražavaju neslaganje s predloženim 
rješenjima i nazivima za zahvate u neposrednoj 
blizini marine: tradicijski porat, privezište u 
gospodarskom korištenju, luka otvorena za javni 
promet, sidrište itd. Smatraju da se pojam 
tradicijski porat želi iskoristiti ne samo za 
legaliziranje postojećih vezova, već i za dodatno 
stvaranje komercijalnih nautičkih vezova bez 
osiguravanja minimalnih uvjeta koje sve druge 
marine nužno moraju poštovati. Traže da se iz 
prijedloga PPPPO izbace svi pojmovi koji 
nemaju uporište u nacionalnom zakonodavstvu. 

 
6. Ne prihvaća se. U primjedbi se implicira skrivena 
namjera Plana za dodatno stvaranje komercijalnih 
nautičkih vezova.  
a) Namjene luka otvorena za javni promet i sidrište 
sukladne su nacionalnom zakonodavstvu i 
planiraju se točno za namjene koje im je 
zakonodavac predvidio, uključivo i komercijalne 
nautičke vezove. 
b) „Tradicijski porat“ je prostorna i funkcionalna 
odrednica s povijesnim utemeljenjem koju su 
izrađivači prijedloga Plana uvažili i preuzeli 
postupajući u duhu Zakona o prostornom uređenju, 



PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA ŽUTSKO - SITSKE OTOČNE SKUPINE (GORNJEGA KURNATA) 
IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI 

 

URBING 
25 

posebice članka 6. stavka 1. točke 4. koja među 
ciljevima prostornog uređenja izrijekom navodi 
„njegovanje i razvijanje prostornih osobitosti“, 
nikako ne dovodeći u pitanje njihov razvrstaj 
sukladno posebnom propisu (određen člankom 26. 
stavak 2. prijedloga Plana) i općenito sukladnost s 
pozitivnim propisima RH. Iako se nužnost 
razvrstaja prema odredbama posebnog propisa 
nikako ne osporava, stav je izrađivača da ga se 
(razvrstaj) u ovome slučaju ne treba niti 
prejudicirati, obzirom na očekivanja da bi 
eventualno buduće zakonsko rješenje moglo (i 
trebalo!) kvalitetnije adresirati ovu problematiku. 
Pogotovo se odbija mišljenje da se u slučaju 
tradicijskih porata radi o dodatnom stvaranju 
komercijalnih nautičkih vezova, što nikako nije bila 
niti namjera, niti je omogućeno odredbama koje 
reguliraju „tradicijske porte“ (pogotovo članak 26. 
stavak 1. prijedloga Plana koji izrijekom navodi 
koje se funkcije planiraju unutar njih). 
c) Isti stav i odredbe vezane na usklađenost s 
odredbama posebnih propisa obrazložen pod b) 
odnosi se i na „privezišta u gospodarskom 
korištenju“, koja su osim toga i definirana člankom 
117. stavcima 34.-36. Prostornog plana Šibensko-
kninske županije, i to kako općenito, tako i 
specifično u kontekstu ovoga područja Plana. 
d) Činjenica da različite vrste i kategorije morskih 
luka na kojima se omogućava komercijalni prihvat 
plovila imaju različite uvjete i standarde nije 
predmet razmatranja u okviru ovoga Plana.  
 

6. 
Dragutin Ježina 
Murterskih iseljenika 6 
22243 Murter 

Protivi se proglašenju Ježinovog stana i uvale 
kulturnim dobrom 

PRIHVAĆA SE DJELOMIČNO. 
 
Ukida se prijedlog za zakonsku zaštitu i upis u 
registar kulturnih dobara, te se ukidaju restrikcije 
vezane na gradnju. Zadržava se evidencija lokacije 
kao kulturnog dobra lokalnog značaja, te 
mogućnost projektiranja veće kvadrature stana 
ukoliko se u rekonstrukciji zadrži stari objekt. 

7. 

PIN studio d.o.o. 
Bana Josipa Jelačića 
23b 
23000 Zadar 

Traži da se dio djelatnosti luke otvorene za javni 
promet u uvali Golubovac koje nisu primjerene 
njenom centralnom položaju u uvali (prikupljanje 
i odvoz otpada i otpadnih voda, dostava goriva) 
izmjesti istočno na poziciju izgrađenog molića, 
kojega koriste svi posjednici nekretnina u uvali 
Golubovac kao operativnu površinu za servisne 
djelatnosti. 

NE PRIHVAĆA SE. 
 
Ocjenjuje se da je rješenje predloženo na javnoj 
raspravi adekvatno za smještaj navedenih funkcija, 
te da uvođenje još jednog bazena luke otvorene za 
javni promet u uvali Golubovac ne bi bilo u skladu s 
zakonskom obvezom racionalnog korištenja i 
očuvanja kapaciteta prostora na kopnu, moru i 
podmorju (članak 6. stavak 1. točka 2. Zakona o 
prostornom uređenju, Narodne novine, broj 153/13 
i 65/17). 

8. 
Ivica Mudrinić 
Grašćica 2/A 
10000 Zagreb 

Rt Maslinovica, traži se mogućnost gradnje 
kornatskog stana – stan u polju na označenoj 
lokaciji na rtu Maslinovica, radi postojećeg OPG i 
zadovoljavajuće kvadrature zemljišta. 

NE PRIHVAĆA SE.   
 
Zahtjev je u suprotnosti s usvojenom koncepcijom 
prostornog razvoja kojom se štite vrijednosti zbog 
kojih je ovaj prostor zaštićen u kategoriji značajnog 
krajobraza.  
 
Predložena lokacija je na izrazito vizurno izložena i 
već s toga neprihvatljiva za novu gradnju; osim 
toga, nije prihvatljivo određivanje zone za gradnju 
unutar zona za razvoj poljoprivrede za samo jedan 
stan.  
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9. 

Stjepan Ježina 
Ivan Ježina 
Matija Šolić 
Ježinova 2 
22243 Murter 

1) Traže da se u čl. 37. st. 2. podstavak 4. 
izbriše tekst „otok Žut, Ježinov porat, u. 
Podmuravnjak, sve kućice u prvom redu do 
mora“ i da se ne uvrste u zgrade tradicijskog 
graditeljstva  
 
2) Traže da se u članku 37. izbriše stavak 3. 
zbog nedovoljno definiranog objašnjenja „visoke 
ambijentalne vrijednosti“. 
 
Iznose stav da sklop Ježinov porat ne treba i ne 
smije biti uvršten u registar kulturnih dobara, jer 
postojeće građevine svojim izgledom i načinom 
gradnje ničim ne odudaraju od ostalih sličnih 
građevina na prostoru obuhvata Plana. 

PRIHVAĆA SE DJELOMIČNO. 
 
Ukida se prijedlog za zakonsku zaštitu i upis u 
registar kulturnih dobara, te se ukidaju restrikcije 
vezane na gradnju. Zadržava se evidencija lokacije 
kao kulturnog dobra lokalnog značaja, te 
mogućnost projektiranja veće kvadrature stana 
ukoliko se u rekonstrukciji zadrži stari objekt. 

10. 
Roko Božikov 
Lokvice 11 
22243 Murter 

1) Iznosi stav da je termin javne rasprave 
neprikladan pred sam početak sezone, te 
obrazlaže da, zbog toga što je bio zatvoren zbog 
bure u Kornatima, kasni s primjedbom. 
 

PRIHVAĆA SE DJELOMIČNO. 
 
1) Ne prihvaća se stav da je termin neprikladan. 
Prihvaća se objašnjenje kašnjenja u dostavi 
primjedbe. 

2) Iznosi prigovor na odredbe prijedloga Plana 
koje se odnose na izgradnju za potrebe OPG, a 
za koje tvrdi da su strože u odnosu na one u PP 
Telašćica ističući tamošnju odredbu o uvjetima 
za smještaj zgrade (zemljište veličine 3 ha izvan 
100 m od obale). Smatra da bi odredbe u 
Žutsko-sitskoj skupini trebale biti liberalnije od 
onih u parku prirode zbog blažeg režima zaštite. 
 

2. Ne prihvaća se stav da odredbe ovoga 
prostornog plana značajnog krajobraza moraju u 
svakoj pojedinosti biti blaže od odredbi prostornog 
plana parka prirode. U cijelosti one zaista trebaju 
biti blaže, a to i jesu, što je razvidno iz sljedeće 
analize:  
- PPPP Telašćica (NN 2/14) određuje zone stroge 
zaštite, što ovaj Plan ne određuje, 
- PPPP Telašćica ne planira novu gradnju u 
zonama tradicijskih naseobina, a ovim se Planom u 
tim zonama planira 49 novih zgrada („stanova u 
portu“), i to ne računajući „magazine“ (samostalne i 
unutar „stana“), 
- PPPP Telašćica određuje da se postojeće zgrade 
u tradicijskim naseobinama mogu tlocrtno povećati 
za 5 m2 neovisno o dosadašnjoj površini, dok ovaj 
Plan dozvoljava rekonstrukciju postojećih „stanova“ 
do maksimalne planirane površine (najmanje 100 
m2 u jednoj ili dvije etaže + dodatak na površinu 
posjeda + dodatak za ugostiteljski objekt), 
- PPPP Telašćica pri zahvatima obnove uvjetuje 
sudjelovanje nadležnog konzervatorskog odjela, 
što ovaj Plan ne propisuje, 
- PPPP Telašćica ne određuje uvjete za 
rekonstrukciju priveza, dok ovaj Plan na nekim 
lokacijama tradicijskih porata planira njihovo 
značajno povećanje, i tako dalje. 
 
Što se tiče primjedbom apostrofirane izgradnje za 
potrebe OPG-a izvan 100 m od obale (u ovome 
Plana nazvane „stanovi u polju“), smatramo da je i 
ona ovim planom blaže određena nego PPPP 
Telašćica, i to kroz veličinu zgrada (do 50 m2 
nadzemne površina u PPPP Telašćica, a u ovome 
Planu 100 m2, + dodatak na veličinu posjeda + 
dodatak za ugostiteljski objekt).  
 
Činjenica da ovaj Plan propisuje dodatne lokacijske 
uvjete za „stanove u polju“ u smislu 1) uvođenja 
obračunskog koeficijenta za pašnjake, te 2) 
određivanja konkretnih zona za izgradnju u kojima 
se oni mogu graditi, rezultat je prepoznavanja 
specifičnosti ovoga prostora, a to su 1) različita 
gospodarska vrijednost i prostorna zastupljenost 
kamenjarskih pašnjaka u odnosu na produktivnije 
poljoprivredne površine kao što su maslinici i 2) 
krajobrazna osjetljivost prostora, koja proizlazi iz 
vizurne izloženosti upravo onih lokacija na kojima 
bi se – primjerice primjenom uvjeta iz PPPP 
Telašćica – mogla pojaviti izgradnja i degradirati 
opću kvalitetu prostora. Treba naglasiti da je 
ovakvo plansko postupanje u potpunosti ne samo 
sa uzusima struke, nego i Zakona o prostornom 
uređenju, koji sve aktere i dokumente obvezuje na 
prostornu održivost, njegovanje i razvijanje 
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regionalnih prostornih osobitosti, te razumno 
korištenje i zaštita prirodnih dobara (čl. 6).  

3) Iznosi stav da će odredba po kojoj se 
dozvoljava strojno mljevenje krša dovesti u 
situaciju kakve postoje na otoku Žižnju, na otoku 
Žaknu u NP Kornati i istočno od uvale Sabuni na 
otoku Žutu. Ističe da su svi investitori na 
navedenim lokacijama „furešti“ i da će takva 
odredba ubrzati rasprodaju posjeda. 

3. Prihvaća se djelomično. Prihvaća se uvođenje 
ograničenja strojne obrade sa zabranom mljevenja 
krša. Ne prihvaća se argument da bi suprotna 
odredba ubrzala rasprodaju posjeda.  

4) Iznosi stav da je krajnje neprihvatljiva odredba 
o upisu tereta u zemljišnoj knjizi obzirom na 
stanje u pravosuđu. 

4. Ne prihvaća se. Odredba je formulirana 
temeljem Zakona o prostornom uređenju i proizlazi 
iz odredbe članka 48.b., kojom je u cilju zaštite 
prostora te sprječavanja opetovanog korištenja 
istog zemljišta u svrhu dokazivanja prava na 
gradnju određena odredba o upisu tereta u 
zemljišnu knjigu. Stanje u pravosuđu ne može biti 
argument za odredbu suprotnu Zakonu. 

5) Iznosi stav da je neprihvatljiva zabrana 
parcelacije jer predstavlja nametanje ograničenja 
u raspolaganju privatnim vlasništvom i samo 
produžila i povećala nesklad između stvarnog 
stanja i zemljišne knjige. 
 

5. Ne prihvaća se. Tvrdnja nije točna. Prijedlogom 
Plana (članak 12.) nije određena zabrana 
parcelacije na cijelom otočju već je određeno da se 
samo katastarske čestice kornatskog posjeda (na 
temelju kojih je ostvareno pravo na gradnju) ne 
smiju naknadno cijepati, s iznimkom da se, u 
slučaju izdvajanja zakonito izgrađene odnosno 
ozakonjene zgrade jednog vlasnika iz posjeda 
drugog vlasnika, može dozvoliti formiranje nove 
čestice u površini nužnoj za redovitu uporabu 
zgrade (najmanje dvostrukoj u odnosu na 
izgrađenu površinu pod zgradom.)    

6) Navodi da je „kornatski posjed“ pojam nastao 
u vrijeme osnivanja NP Kornati i  i da danas 
ekonomski održiv kornatski posjed nego prije 40 
godina. Zadatak plana nije da nas vraća u 
prošlost, nego da daje odgovore i rješenja za 
budućnost, a na temelju današnjeg stanja. 

6. Ne prihvaća se. Nije točna tvrdnja da se Planom 
vraća u prošlost obzirom da su akceptirani novi 
trendovi i načini korištenja prostora kao i primjena 
novih tehnologija. 

7) Moli izrađivača plana da cjeloviti izvješće o 
javnoj raspravi objavi na mrežnim stranicama 
Općine Murter-Kornati i stranicama Ministarstva 
graditeljstva kako je određeno Zakonom o 
prostornom uređenju. 

7. Ne prihvaća se, budući da odredbe Zakona koji 
se primjenjuju na ovaj Plan ne određuju obvezu 
objave Izvješća. 
 

11. 

HAKOM 
R. Frangeša 
Mihanovića 9 
10110 Zagreb 

NEMA PRIMJEDBI PRIHVAĆA SE. 

12. 
Tome Juraga 
Dramskih amatera 7 
22243 Murter 

Daje primjedbu na odredbu čl. 12. stavka 1. 
točka 2. prema kojoj zemljište kornatskog 
posjeda mora biti upisano u ARKOD sustav. 
Navodi da prema Pravilniku o evidenciji uporabe 
poljoprivrednog zemljišta (NN 17/18) minimalna 
površina poljoprivredne čestice koja se može 
evidentirati u ARKOD sustavu je 0,05 ha, što 
znači da čestice manje od te veličine na mogu 
biti dio kornatskog poljoprivrednog posjeda. 
 
Tvrdi da je ovakva odredba diskriminirajuća 
spram posjednika koji unutar svojih posjeda 
obrađuju parcele manje od 0,05 ha a koje se ne 
mogu okrupniti, te predlaže da se u kornatski 
posjed uključe i takve parcele, a da se kao 
dokaz namjene/korištenja zemljišta koristi 
katastarski operat i/ili zemljišnik. 

PRIHVAĆA SE. 

13. 

Ministarstvo kulture, 
Konzervatorski odjel u 
Šibeniku, 
Stube Jurja Čulinovića 
1/3 
23000 Šibenik 

NEMA PRIMJEDBI PRIHVAĆA SE. 
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14. 
JU Priroda 
Prilaz tvornici 39, 
22000 Šibenik 

1. Traži da se ne dozvoli gradnja novih restorana 
s preko 20 gostiju. (u poglavlju I. Obrazloženje/ 
Sažetak/ 4.2.Uvjeti gradnje zgrada/Veličina 
zgrada, strana 4.) 

PRIHVAĆA SE. 
 
1. Prihvaća se.  
Odredbom članka 21. stavak (1) i (2) određeno je 
da pružanje ugostiteljsko-turističkih usluga  
pripreme i usluživanja jela, pića i napitaka vršnog 
kapaciteta do 20 gostiju, a da evidentirani objekti, 
uključujući i marinu, mogu zadržati postojeći 
kapacitet  veći od navedenog u prethodnom članku 
ukoliko imaju potvrdu o kategorizaciji.  
 
Nejasnoća je nastala jer Obrazloženje i Sažetak za 
javni uvid nisu usklađeni s mjerodavnim člankom 
21. Odredbi za provođenje Plana, pa je u njima 
ostala formulacija „novi restorani preko 20 gostiju“, 
koja se također razmatrala prilikom analize 
zahtjeva. Stoga će se Obrazloženje i Sažetak za 
javnost uskladiti s gore citiranom Odredbom. 
 

2. Preispitati Planom određen prostor za razvoj 
poljodjelstva koji je bitno širi od zatečenih 
aktivnih i neaktivnih poljodjeljskih površina i u 
cijelom prostoru dozvoljeno strojno krčenje 
terena i modernizacija posjeda zbog uništavanja 
prirodnog staništa četveroprugog kravosasa 
obzirom da se čitav otok Žut  nalazi unutar 
područja Nacionalne ekološke mreže (kako je i 
navedeno u članku 35.). 
U Studiji zaštite prirode šireg područja značajnog 
krajobraza Žutsko-sitska otočna skupina, 
izrađena od Državnog zavoda za zaštitu prirode 
kao podloga za izradu predmetnog prostornog 
plana navodi se: „S obzirom da su tradicijske 
poljoprivredne kulture bitan element krajobraznih 
vrijednosti važno ih je očuvati kroz uzgoj uz što 
manju primjenu ili po mogućnosti bez primjene 
kemijskih sredstava zaštite (pesticida), te uz 
korištenje autohtonih sorti. 
U ovu zonu pripadaju i svi suhozidi na području 
Žutsko-sitske otočne skupine. Rekonstrukcija 
suhozida (kao kulturnih dobara) dozvoljena je u 
originalnim gabaritima uz uvjet korištenja 
tradicionalnih materijala (kamena). Rušenje 
suhozida nije dozvoljeno.“ 

2. Prihvaća se.  
Nakon preispitivanja odredbi koje reguliraju veličinu 
i uvjete za zahvate u zonama za razvoj 
poljodjelstva određeno je da se odredbom članka 
23. stavka (1) isključi mogućnost strojnog krčenja 
(u smislu ripanja, rigolanja i mljevenja), uz 
zadržavanje veličine zona (obzirom na postojeće 
stanje sukcesije divlje vegetacije i usvojenu 
koncepciju prostornog razvoja).  
 
Odredbe članka 23. vezane na suhozide sadrže 
predložene uvjete. Navedenom odredbom 
onemogućeno je rušenje suhozida (osim u svrhu 
stvaranja prolaza). Riječ „mehanizaciju“ na kraju 
stavka (1) zamjenjuje se rječju „komunikaciju“. 

3. U članku 6. stavak (3) dodati puni naziv 
nadležne ustanove: Javna ustanova za 
upravljanje zaštićenim područjima i drugim 
zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske 
Županije – Priroda (u daljnjem tekstu JU Priroda) 

3. Prihvaća se. 

4.  U članku 9. stavku 9. i članku 32. stavak (1) 
neprihvatljiva je formulacija „te na ostalim 
dijelovima obale ukoliko ima interesa“. 

4. Prihvaća se. 

5. U članku 32. stavak (3) potrebno je navesti 
širinu puta od 2,0 m. 

5. Prihvaća se. 

6. U članku 32.  stavak (4)  potrebno je izmijeniti 
tako da glasi: Na dijelovima velikog nagiba gdje 
put prolazi uz obalu ili između kuća, moguće ga 
je izvesti popločavanjem u kaldrmi s izvedbom 
dilatacija. Na ostalom dijelu trase preporuča se 
ostaviti prirodan teren uz drobljenje površinskog 
kamena ili posuti jalovinom ili sipinom. 

6. Prihvaća se. 

15. 

HRVATSKE VODE, 
Vodnogospodarski 
odjel za slivove 
Južnog Jadrana, 
21000 Split, 
Vukovarska 35 

Prostorni plan područja posebnih obilježje 
Žutsko-sitske otočne skupine sukladan je 
dokumentima upravljanja vodama. 

PRIHVAĆA SE. 
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16. 

Ministarstvo obrane, 
Uprava za materijalne 
resurse, 
10000 Zagreb, 
Trg kralja Petra 
Krešimira IV 1 

Na području obuhvata Prostornog plana 
područja posebnih obilježje Žutsko-sitske otočne 
skupine nema zona posebne namjene niti drugih 
zahtjeva vezano za zaštitu interesa obrane. 
Nema primjedbi na Prijedlog prostornog plana. 

PRIHVAĆA SE. 

17. 

Ministarstvo zaštite 
okoliša i energetike, 
Uprava za zaštitu 
prirode, 
10000 Zagreb, 
Radnička cesta 80 

1. Traži objašnjenje nejasnoća vezanih na 
gradnju novih ugostiteljskih objekata. 

PRIHVAĆA SE DJELOMIČNO. 
 
1. Prihvaća se.  
Odredbom članka 21. stavak (1) i (2) određeno je 
da pružanje ugostiteljsko-turističkih usluga  
pripreme i usluživanja jela, pića i napitaka vršnog 
kapaciteta do 20 gostiju, a da evidentirani objekti, 
uključujući i marinu, mogu zadržati postojeći 
kapacitet  veći od navedenog u prethodnom članku 
ukoliko imaju potvrdu o kategorizaciji.  
 
Takvo plansko rješenje, kojim se dozvoljava 
povećanje ukupnog ugostiteljskih kapaciteta 
otvaranjem novih malih ugostiteljskih objekata do 
20 gostiju definirano je na temelju prihvaćenog 
zahtjeva triju udruga vlasnika posjeda podnesenog 
prilikom prve javne rasprave. Nejasnoća je nastala 
jer Obrazloženje i Sažetak za javni uvid nisu 
usklađeni s mjerodavnim člankom 21. Odredbi za 
provođenje Plana, pa je u njima ostala formulacija 
„novi restorani preko 20 gostiju“, koja se također 
razmatrala prilikom analize zahtjeva. Stoga će se 
Obrazloženje i Sažetak za javnost uskladiti s gore 
citiranom Odredbom. 
 

2. Preispitati odredbu članka 23. kojom se 
dozvoljava mijenjanje poljoprivrednih kultura, 
strojna obrada tla, te izvođenje prolaza za 
mehanizaciju, iz razloga što se područja Plana 
nalazi unutar područja ekološke mreže 
HR2001362 Otok Žut koje je važno stanište 
ciljne vrste  Elaphe quatorlineata (četveroprugi 
kravosas), te uvažiti smjernice iz Studije zaštite 
prirode (DZZP, 2010.) 

2. Prihvaća se.  
Nakon preispitivanja odredbi koje reguliraju veličinu 
i uvjete za zahvate u zonama za razvoj 
poljodjelstva određeno je da se odredbom članka 
23. stavka (1) isključi mogućnost strojnog krčenja 
(u smislu ripanja, rigolanja i mljevenja), uz 
zadržavanje veličine zona za razvoj poljoprivrede 
(obzirom na postojeće stanje sukcesije divlje 
vegetacije i usvojenu koncepciju prostornog 
razvoja). Riječ „mehanizaciju“ na kraju stavka (1) 
zamjenjuje se rječju „komunikaciju“. 
 

3. Vezano na odredbu članka 9. smatra da se  
uređenje dužobalne šetnice može dozvoliti samo 
na potezima Podražanj-Golubovac i Dragišina-
Pristanišće, a ne i „na ostalim dijelovima obale 
ukoliko ima interesa“, kako stoji u članku. 

3. Prihvaća se. 

4. U članku 35. potrebno je dodati „Za zahvate 
planirane ovim Planom koji mogu imati značajan 
utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja 
ekološke mreže potrebno je provesti postupak 
ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, 
sukladno članku 24. st. 2. Zakona o zaštiti 
prirode (Narodne novine, broj 80/2013, 15/2018). 
 

4. Prihvaća se. 

5. Napominje da je za prostorne planove 
sukladno članku 63. Zakona o zaštiti okoliša 
(Narodne novine, broj 80/2013, 153/2013, 
78/2015, 12/2018) propisana obveza provedbe 
strateške procjene utjecaja na okoliš. 

5. Ne prihvaća se.  
Postupak izrade ovoga Plana započet je prije 
stupanja na snagu navedenog propisa.  
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7. PRESLIKE OČITOVANJA, PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI 
7.1. OČITOVANJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE JAVNOPRAVNIH TIJELA 
 

 
Ministarstvo turizma 
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HAKOM 
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Ministarstvo kulture 
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JU Priroda Šibensko-kninske županije 
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Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana 
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7.2. PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 
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8. PRESLIKE POVRATNICA 
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