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1.  UVOD 
 
Na temelju članka 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji1 („Narodne novine“, broj 
76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13, 78/15), a u vezi s odredbom članka 188. 
Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i Odluke o izradi 
Prostornog plana područja posebnih obilježja Sitsko-žutske otočne skupine („Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 5/08), Upravni odjel za zaštitu okoliša i 
komunalne poslove Šibensko-kninske županije objavljuje javnu raspravu u postupku 
izrade Prijedloga Prostornog plana područja posebnih obilježja Žutsko-sitske otočne 
skupine. 
 
Prijedlog Prostornog plana područja posebnih obilježja Žutsko-sitske otočne skupine 
stavljen je na Javni uvid u trajanju od 30 dana, s početkom od 21. prosinca 2015. do 19. 
siječnja 2016. 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. 
 
U vrijeme trajanja Javnog uvida Prijedlog Prostornog plana područja posebnih obilježja 
Žutsko-sitske otočne skupine bio je objavljen 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 22. prosinca 2015. godine u prostorijama Narodne 
knjižnice i čitaonice (zgrada Općine), Butina 2, Murter, s početkom u 17:00 sati. 
 
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe o Prijedlogu Prostornog plana područja posebnih obilježja 
Žutsko-sitske otočne skupine mogli su se davati do zaključenja javne rasprave na 
mjestima javnog uvida upisom u Knjigu primjedbi ili su se mogli dostaviti putem pošte 
Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske 
županije, Trg Pavla Šubića I br. 2, Šibenik.  
 
U tijeku trajanja javne rasprave zaprimljeno je 36 primjedbi, prijedloga i zahtjeva, od čega 
je 3 upisano u knjigu primjedbi. Od pristiglih primjedbi, 4 su od javnopravnih tijela 
(HAKOM, Općina Murter-Kornati, Jedinstveni Upravni odjel Općine Murter-Kornati, te 
Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj pomorstvo Šibensko-kninske županije), 
a jedna je potpisana od strane triju udruga vlasnika i posjednika otočja („Otok Žut“, 
„Kurnatari“ i „Murterski zbor“). 
 
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. 

                                            
1 Sukladno članku 188. zakona o prostornom uređenju i gradnji: „(1) Postupci izrade i donošenja dokumenata prostornog 
uređenja započeti po odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07., 38/09., 55/11., 
90/11., 50/12. i 55/12.) do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama tog Zakona i propisa donesenih 
na temelju tog Zakona.“ 
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2.  PODACI IZ OBJAVE JAVNE RASPRAVE 
2.1. OBJAVA JAVNE RASPRAVE U DNEVNOM TISKU  
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2.2. OBJAVA JAVNE RASPRAVE I JAVNI UVID NA MREŽNIM STRANICAMA 
MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA 

 
From: Web [mailto:Web@mgipu.hr]  
Sent: Monday, December 14, 2015 12:34 PM 
To: 'sanja.slavica.matesic@skz.hr' 
Subject: RE: 350_02_14_01_506_javna_rasprava_zut_oglas 
 
Poštovana, 
Informacija o javnoj raspravi objavljena je 14.12.2015. na internetskoj stranici Ministarstva.  
Link: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=17503  
Srdačan pozdrav, 
Igor Rastovac 
 
---------------------------------------------------------- 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje 
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb 

Igor Rastovac, viši informatički referent  
Tel: 01 3782 481    Lok: 8481 
Mob: 099 268 50 06    VPN:211 
E-mail: igor.rastovac@mgipu.hr 
Web: www.mgipu.hr  

 
From: Sanja Slavica Matešić [mailto:sanja.slavica.matesic@skz.hr]  
Sent: Sunday, December 13, 2015 9:20 PM 
To: Web <Web@mgipu.hr>; info@murter.hr; Vedrana Toman Sandric <vedrana.toman-
sandric@murter.hr> 
Cc: damir.lucev@zpu-skz.hr; Zivana Lambasa Belak <zivana.lambasa.belak@skz.hr> 
Subject: 350_02_14_01_506_javna_rasprava_zut_oglas 
Importance: High 
 
Poštovani 
 
Molim da na vašim web stranicama objavite JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU PROSTORNOG PLANA 
PODRUČJA 
POSEBNIH OBILJEŽJA ŽUTSKO-SITSKE OTOČNE SKUPINE. 
 
Zahvaljujem na suradnji. 
 
S poštovanjem, 
 
dr. sc. Sanja Slavica Matešić 
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 
Pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove  
Trg Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik, Hrvatska 
tel: 022/460-744, fax: 022/460-754, mob: 091/316-5874 
e-mail: sanja.slavica.matesic@skz.hr  
web: http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr 
 
  Prije printanja sadržaja ove poruke, razmislite o Vašoj odgovornosti prema prirodi i okolišu. 
 
This message is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged information, 
the disclosure of which is prohibited. If you are not the intended recipient you may not read, use, disseminate or copy the information 
transmitted. if you have received this message by mistake, please contact the sender and delete the material. 
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3. OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI I POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI 
KOJI SU POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI 

 
       
      
                        
 

 
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: 350-02/14-01/506 
Urbroj: 2182/1-15-15-4 
 
Šibenik, 14. prosinca 2015.  

 
- svima -  

 
PREDMET: Obavijest o javnoj raspravi u postupku izrade Nacrta prijedloga  

Prostornog plana područja posebnih obilježja Žutsko-sitske otočne skupine 
                 - poziv, dostavlja se -  

 
Poštovani,  
 
Na temelju članka 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, 

broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13, 78/15), a u vezi s odredbom članka 
188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i Odluke o izradi 
Prostornog plana područja posebnih obilježja Sitsko-žutske otočne skupine („Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije“, broj 5/08), Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove 
Šibensko-kninske županije objavljuje javnu raspravu u postupku izrade Prijedloga Prostornog 
plana područja posebnih obilježja Žutsko-sitske otočne skupine. 

 
Prijedlog Prostornog plana područja posebnih obilježja Žutsko-sitske otočne skupine 

stavlja se na Javni uvid u trajanju od 30 dana, s početkom od 21. prosinca 2015. do 19. 
siječnja 2016. godine. 
Tijekom javnog uvida grafički, te tekstualni dio s obveznim prilozima Prijedloga Prostornog 
plana područja posebnih obilježja Žutsko-sitske otočne skupine biti će izložen: 

- 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. 
U vrijeme trajanja Javnog uvida Prijedlog Prostornog plana područja posebnih 

obilježja Žutsko-sitske otočne skupine biti će objavljen 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, održati će se dana 22. prosinca 2015. godine u prostorijama 
Narodne knjižnice i čitaonice (zgrada Općine), Butina 2, Murter, s početkom u 
17:00 sati. 
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Mišljenja, prijedlozi i primjedbe o Prijedlogu Prostornog plana područja posebnih 

obilježja Žutsko-sitske otočne skupine mogu se dati do zaključenja javne rasprave na 
mjestima javnog uvida upisom u Knjigu primjedbi ili se mogu dostaviti putem pošte 
Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske 
županije, Trg Pavla Šubića I br. 2, Šibenik. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu 
dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, 
odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja primjedbi, neće se uzeti u obzir u 
pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

 
 
S poštovanjem, 

P R O Č E L N I C A  
 
 

dr. sc. Sanja Slavica Matešić 
 
 

Dostaviti: 
1. Upravna tijela Šibensko-kninske županije, Trg Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik: 

- Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, 
- Upravni odjel za gospodarstvo, 
- Upravni odjel za pomorstvo, promet, otočni i područni razvoj, 

2. Lučka kapetanija Šibenik, Obala dr. F. Tuđmana br. 8, 22000 Šibenik, 
3. Lučka uprava u Šibensko-kninskoj županiji, Draga 14, 22000 Šibenik, 
4. JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije, Prilaz 

tvornici 39/2, 22000 Šibenik, 
5. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb  
6. Općina Murter-Kornati, Butina 2, 22243 Murter, načelnik 
7. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 

Zagreb, 
8. Ministarstvo poljoprivrede, Trg kralja Petra Krešimira IV, br. 1, 10000 Zagreb,  
9. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Šibeniku, 

Stube Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik, 
10. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Račkoga 6, 10000 Zagreb  
11. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Sektor za pomorsko dobro i lučki sustav, 

Prisavlje 14, 10000 Zagreb, 
12. JU Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb 
13. Mjesni odbor Kornati, predsjednica Branka Šimat, Kornatska 3, 22243 Murter 
14. Udruga otok Žut, predsjednik Petar Mudronja, Butina 2, 22243 Murter 

 
1) Mišljenje Ministarstva obrane temeljem čl. 92. st. 2. . Zakona o obrani („Narodne novine“ br. 73/13) 
2) Mišljenje Hrvatskih voda temeljem čl. 36. st. 7.  Zakona o vodama   
    („Narodne novine“  br. 153/09, 63/11, 130/11,  56/13, 14/14 i 30/15) 
3) Suglasnost Ministarstva poljoprivreda temeljem čl. 17. st 1. Zakona o   
     poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 39/13 i 48/15) 
4)  Mišljenje Ministarstva poljoprivreda temeljem čl. 30. Zakona o stočarstvu („Narodne novine“  
     br. 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06 i 14/14)  
5) Prethodno mišljenje Ministarstva poljoprivrede temeljem čl. 37. st. 4. Zakona o šumama  
    („Narodne novine“ br. 140/05, 82/06, 129/08,  80/10, 124/10, 25/12 i 18/13) 
6) Suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture temeljem čl. 56.   
     st.3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 151/03 i  
     157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12) 
7) Prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprave za zaštitu prirode temeljem  
     čl. 22. st. 2.  Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) 



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

 

URBING 
6 
 

8) Suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje temeljem čl. 12. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 
novine“ br. 82/15) 
9) Mišljenje  Hrvatske regulatorne agencija za mrežne djelatnosti temeljem čl. 26. st. 5.  
    Zakona o elektroničkim komunikacijama („Narodne  novine“ br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i    
    71/14) 
10) Očitovanje nadležne Lučke kapetanije u skladu s odredbom čl. 86. Zakona o pomorskom  
      dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11) 
      i  suglasnost sukladno čl. 54. a  Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04., 76/07.,  
     146/08. i 61/11, 56/13 i 26/15) 
11). Mišljenje nadležne policijske uprave temeljem čl. 23. st.2. Zakonu o zaštiti od požara   
      („Narodne novine“ br. 92/10) 
12. Mišljenje Ureda državne uprave u Šibensko kninskoj županiji Služba za gospodarstvo i  
      imovinsko- pravne poslove temeljem čl. 7.  Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata  
      („Narodne novine“ br. 19/14) 
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4. ZAPISNIK O JAVNOM IZLAGANJU   
 

ZAPISNIK SA JAVNOG IZLAGANJA U POSTUPKU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU PROSTORNOG 
PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA ŽUTSKO-SITSKE OTOČNE SKUPINE 

Javno izlaganje održano je dana 22. prosinca 2015. godine u prostorijama Narodne knjižnice i 
čitaonice (zgrada Općine Murter-Kornati, Butina 2, u Murteru), a započelo je u 17:00 sati. 

Na početku je Damir Lučev, ravnatelj JU Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije, a 
koja je sa tvrtkom Urbing d.o.o. iz Zagreba izrađivač PPPPO Žutsko-sitske otočne skupine, pozdravio 
sve nazočne i u uvodu kratko obrazložio osnovne specifičnosti i poteškoće u planiranju ovoga 
prostora, te dao kratak pregled izrađenih studija koje su prethodile oblikovanju prijedloga plana na 
javnoj raspravi. Potom je D. Lučev ukratko obrazložio osnovne koncepcijske elemente, naglasivši kako 
u ovom području ne može biti utvrđivanja građevinskih područja, da se pravo gradnje odnosno 
interpolacije unutar površina tradicijskih stanova može stjecati jedino unutar tradicijskih naseobina a 
na temelju veličine kornatskog posjeda, te istakao je da je jako bitna za daljnje postupanje činjenica 
donošenja Zakona o legalizaciji, objasnio je načine postupanja na pomorskom dobru, istakao da je 
nužno očuvanje krajobraza, u kojem su osim prirodnih elemenata bitni i antropogeni elementi 
odnosno očuvanje njihove izvornosti.  

Potom je koncepciju plana i njegove bitne sastavnice obrazložio Filip Šrajer iz tvrtke Urbing d.o.o. 
Zagreb, uz video prezentaciju. U početku je naglasio bitne zakonske elemente odnosno mogućnosti i 
ograničenja koja proizlaze iz Zakona o prostornom uređenju i mogućnosti postupanja unutar prostora 
zaštićenog obalnog pojasa, a također i u odnosu na Zakon o zaštiti prirode, obzirom da  predmetni 
prostor spada u kategoriju zaštite kao zaštićenu krajolik - koji se svakako štiti, ali se u tom prostoru 
mogu dogoditi određene gospodarske aktivnosti ali na način da se ne ugrozi osnovni fenomen.  

Također je naglasio da su u pripremi prijedloga održana dva savjetovanja sa javnošću; u Šibeniku i u 
Murteru, da su konzultirane udruge i pojedinci, da je obavljena analiza turističkog smještaja prema 
dostupnim podacima, te da su u pripremi prijedloga korištene tehnologije i mogućnosti, da je 
korišten i digitalnom model reljefa i geoinformacijske tehnologije, a sve kako bi se realizirala vizualna 
izloženost za pojedine planske prijedloge. 

F. Šrajer je obrazložio koncepciju prostornog uređenja na grafičkom prikazu cijelog područja na Mj 
1:10 000,  te detaljne uvjete na grafičkim prikazima u Mj 1:2000 u kojima su detaljno vidljive 
tradicijske naseobine sa pripadajućim tradicijskim portima i mogućnostima nove gradnje. 

Detaljno je obrazložio relacije između veličine i kategorije zemljišnih posjeda u odnosu na mogućnosti 
gradnje baš po osnovi korištenja tih zemljišnih posjeda. Naglasio je da je prilikom oblikovanja 
objekata, koje je moguće interpolirati u prostorima tradicijskih naseobina ili u unutrašnjosti otoka, 
osnovno načelo jednostavnost. 

Kad se radi o prostoru pomorskog dobra i njegova korištenja, tu postoje najveći problemi, jer 
postojeća zakonska regulativa zapravo ne poznaje sve specifične oblike korištenja pomorskog dobra, 
prvenstveno se to odnosi na zakonski status tradicijskih porata. 
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D. Lučev je dodao da se nada da su prezentirana rješenja prihvatljiva za korisnike i ujedno operativna, 
te je naglasio kako je prilikom same izrade plana bilo lakše definirati planska rješenja koja se odnose 
na kopneni dio otočja nego na obalni, baš iz prije navedenih razloga. 

Nakon iscrpnih izlaganja o planskim rješenjima pročelnica Sanja Slavica Matešić je pozvala nazočne 
da se svojim pitanjima, razmišljanjima i prijedlozima uključe u raspravu. U raspravi je sudjelovalo više 
od deset nazočnih, ali kako se svi nisu predstavili, te se istovremeno u raspravu uključivalo više 
nazočnih, u zapisniku ističemo osnovne teme o kojima se raspravljalo: 

-način utvrđivanja mogućnosti za gradnju objekta unutar područja tradicijskog stana, a koji izgleda 
komplicirano za pojedine posjednike 

-potreba da se u obračun veličine posjeda uračunaju i posjedi koji se nalaze na otocima ili otočićima 
na kojima ne postoje tradicijski stanovi 

-potreba da se prošire područja poljoprivredu (maslinike…) 

-prijedlozi da se mogućnost gradnje stanova u polju dopusti na udaljenost od mora manju od 300m 

-problemi u vezi utvrđivanja granica pomorskog dobra na pojedinim lokacijama, poglavito tamo  gdje 
su već izgrađeni objekti 

-prijedlozi da se velikim posjednicima, a koji nemaju svoga zemljišta unutar tradicijskih naseobina, 
dopusti minimalno proširenje uz postojeće stanove na obali 

U odgovorima na primjedbe sudjelovali su F. Šrajer i D. Lučev. Svi su upozoreni da svoje primjedbe 
svakako upišu u Knjigu primjedbi ili da ih upute Nositelju izrade u predviđenom roku.  

Sve nazočne je pozdravio i Stipe Gverić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije, 
koji je usporedio izradu ovoga plana s iskustvima i problemima na koje su oni nailazili prilikom izrade 
plana PP Telašćica. 

Javno izlaganje završilo je u 18.45 sati. 

O izlaganju postoji tonski zapis. 

 

 

Zapisnik sastavio 

Damir Lučev                                                                                                           Pročelnica 

                                                                                                                   Dr.sc. Sanja Slavica-Matešić 
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5.  POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI 
5.1. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA KOJA SU DOSTAVILA OČITOVANJA 
 

broj NAZIV, ADRESA 

1.  Općina Murter, Butina 2, 22243 Murter  

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

3.  UO za pomorstvo, promet i otočni razvoj ŠKŽ, Trg Pavla Šubića I. br. 2, 22000 Šibenik,  

4.  Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10000 Zagreb 

5.  JUO Općine Murter, Butina 2, 22243 Murter 

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

broj NAZIV, ADRESA 

1.  Vilma Pirija, Matija Juran, 22243 Murter 

2.  Branko Jelić, Juragina 8, 22243 Murter 

3.  Tomislav Sorić,Butina 2, 22243 Murter 

4.  Miro Jelić, Marka Marulića 16, 22243 Murter 

5.  Ivo Jelić, Hrvatskih vladara 24, 22243 Murter 

6.  Dragomir Mudronja, Put Slanice 2, 22243 Murter 

7.  Dragan Stojanović, Sarajevska, 22000 Šibenik 

8.  Boris Papeša, Hrvatskih vladara 46, 22243 Murter 

9.  

Udruge:  
1. „Otok Žut“, Butina 2, 22243 Murter 
2. „Kurnatari“, Butina 2, 22243 Murter 
3. „Murterski zbor“, Srimačka 25a, 22243 Murter 

10.  Krešimir Mudronja, Otok Žut, Uvala Golubovac,  

11.  Edi Juraga, Otok Žut 88 

12.  Zoran Ježina, Luke 46, 22243 Murter 

13.  Izidor Markov, Put Jersan 2, 22243 Murter 

14.  Ante Jelić, Sabuni 1, 22243 Murter 

15.  Luce Markov, Žutska 7, 22243 Murter 

16.  Valentina Markovska, Vukovarska 2, 22244 Betina 

17.  Roko Božikov, Lokvice 11, 22243 Murter 

18.  Josip Turčinov, Jurja Dalmatinca 1, 22243 Murter 

19.  Desanka Cecilija Kulušić, Kulušićeva 14, 22243 Murter 

20.  A. Turčinov 

21.  
Zorislav Mudronja, Luke 39,  22243 Murter 
Tomislav Mudronja, Luke 59, 22243 Murter 

22.  Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj ŠKŽ, Trg Pavla Šubića 1. 2, 22000 Šibenik 

23.  Ivan Juraga 

24.  Snježan Rameša, Put Goričine 27, 22243 Murter 

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

26.  Dobroslav Božikov, Lokvice 11, 22243 Murter 

27.  Ivana Stilinović, Sv. Duh  120, 10000 Zagreb 

28.  Ivica Mudrinić, Grašćica 2a, 10000 Zagreb 

29.  Dobroslav Božikov, Lokvice 11, 22243 Murter 

30.  Edi Juraga, Otok Žut 88 
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6. ANALIZA ZAPRIMLJENIH OČITOVANJA, PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI S ODGOVORIMA   
 
U tijeku trajanja javne rasprave zaprimljeno je 36 primjedbi, prijedloga i zahtjeva, od čega je 3 
upisano u knjigu primjedbi. Od pristiglih primjedbi, 4 su od javnopravnih tijela (HAKOM, Općina 
Murter-Kornati, Jedinstveni Upravni odjel Općine Murter-Kornati, te Upravni odjel za pomorstvo, 
promet i otočni razvoj pomorstvo Šibensko-kninske županije), a jedna je potpisana od strane triju 
udruga vlasnika i posjednika otočja („Otok Žut“, „Kurnatari“ i „Murterski zbor“). 
 
Jedna primjedba je ponovljena od strane istog sudionika u javnoj raspravi, neke primjedbe se 
ponavljaju od strane više sudionika u javnoj raspravi, a većina primjedbi ima više točaka, tako da 
se može reći da je ukupan broj jedinstvenih primjedbi oko stotinjak. Od ukupno 36 primjedbi, 9 je 
prihvaćeno, 26 je djelomično prihvaćeno, a 3 nisu prihvaćene. Tabelarni prikaz je u nastavku. 
  

Broj NAZIV/IME I PREZIME ADRESA ODGOVOR 

PRIMJEDBE  ZAPRIMLJENE U KNJIGU PRIMJEDBI 
2.* Vilma Pirija, Matija Juran 22243 Murter Djelomično se prihvaća 

3. Branko Jelić Juragina 8, 22243 Murter Djelomično se prihvaća 
4. Tomislav Sorić Butina 2, 22243 Murter Djelomično se prihvaća 

PRIMJEDBE  ZAPRIMLJENE U TIJEKU TRAJANJA JAVNE RASPRAVE 
5. Miro Jelić Marka Marulića 16, 22243 Murter Prihvaća se 

6. Ivo Jelić Hrvatskih vladara 24, 22243 Murter Ne prihvaća se 
7. Općina Murter-Kornati Butina 2, 22243 Murter Djelomično se prihvaća 
8. Dragomir Mudronja Put Slanice 2, 22243 Murter Djelomično se prihvaća 

9. HAKOM 
R. Frangeša Mihanovića 9, 10110 
Zagreb 

Prihvaća se 

10. Dragan Stojanović Sarajevska, 22000 Šibenik Djelomično se prihvaća 
11. Boris Papeša Hrvatskih vladara 46, 22243 Murter Djelomično se prihvaća 

12. 
Udruge: 1. „Otok Žut“ Butina 2, 22243 Murter Djelomično se prihvaća 
„Kurnatari“ Butina 2, 22243 Murter Djelomično se prihvaća 
„Murterski zbor“ Srimačka 25a, 22243 Murter Djelomično se prihvaća 

13. Krešimir Mudronja Otok Žut, Uvala Golubovac Djelomično se prihvaća 
14. Edi Juraga Otok Žut 88 Prihvaća se 
15. Zoran Ježina Luke 46, 22243 Murter Djelomično se prihvaća 
16. Izidor Markov Put Jersan 2, 22243 Murter Djelomično se prihvaća 
17. Ante Jelić Sabuni 1, 22243 Murter Djelomično se prihvaća 
18. Luce Markov Žutska 7, 22243 Murter Prihvaća se 
19. Valentina Markovska Vukovarska 2, 22244 Betina Djelomično se prihvaća 
20. Roko Božikov Lokvice 11, 22243 Murter Djelomično se prihvaća 
21. Josip Turčinov Jurja Dalmatinca 1, 22243 Murter Prihvaća se 
22. Desanka Cecilija Kulušić Kulušićeva 14, 22243 Murter Djelomično se prihvaća 
23. A. Turčinov  Ne prihvaća se 

24. 
Zorislav Mudronja 
Tomislav Mudronja 

Luke 39, 22243 Murter 
Luke 59, 22243 Murter 

Ne prihvaća se 

25. 
UO za pomorstvo, promet i otočni razvoj 
ŠKŽ 

Trg Pavla Šubića I. br. 2, 22000 
Šibenik 

Djelomično se prihvaća 

26. Ivan Juraga  Prihvaća se 
27. Snježan Rameša Put Goričine 27, 22243 Murter Prihvaća se 
28. ACI d.d. M. Tita 151, 51410 Opatija Djelomično se prihvaća 
29. Dobroslav Božikov Lokvice 11, 22243 Murter Djelomično se prihvaća 
30. Ivana Stilinović Sv. Duh  120, 10000 Zagreb Prihvaća se 
31. Ivica Mudrinić Grašćica 2a, 10000 Zagreb Djelomično se prihvaća 
32. Dobroslav Božikov Lokvice 11, 22243 Murter Djelomično se prihvaća 
33. Edi Juraga Otok Žut 88 Prihvaća se 
34. Ministarstvo turizma Prisavlje 14, 10000 Zagreb Djelomično se prihvaća 
35. JUO Općine Murter-Kornati Butina 2, 22243 Murter Djelomično se prihvaća 
36. Ante Markov Šibenska 30, 22243 Murter Djelomično se prihvaća 

37. Sven Kulušić 
Lokvice 2, 22243 Murter (74-87 st. 
Brooklyn, NY 11209) 

Djelomično se prihvaća 

* redni brojevi primjedbi polaze od 2. da bi bili usklađeni sa urudžbenim brojevima 
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6.1. ANALIZA ISTAKNUTIH PRIMJEDBI: 
 
6.1.1. RAZVRSTAJ TRADICIJSKIH PORATA 
Podneseno je 6 primjedbi na razvrstaj tradicijskih porata u luke otvorene za javni promet 
(uključujući i primjedbu triju udruga, te primjedbu UO za pomorstvo ŠKŽ). Predlaže se da se 
tradicijski porti ne razvrstavaju u luke otvorene za javni promet nego da i dalje budu u funkciji 
dosadašnjih korisnika i eventualno javnih službi, te da se daju u dugogodišnju koncesiju domaćim 
korisnicima za minimalnu naknadu, a restoranima za veću naknadu ali uz uvažavanje učinjenih 
ulaganja. 
 
KOMENTAR I PRIJEDLOG RJEŠENJA: 
Obzirom na zamršenu pravnu problematiku pomorskog dobra, gdje se već sutra može pojaviti 
novo zakonsko rješenje koje će ponuditi drukčiji model razvrstaja tradicijskih porata, te na realno 
stanje, gdje će korisnicima i dalje de facto biti prepuštena briga o portima (prema izjavama, niti 
Lučka uprava, niti Javna ustanova Priroda nemaju ambicija i kapaciteta upravljati njima i uređivati 
ih kao luke), smatramo da je moguće usvojiti ovu primjedbu na način da se Planom ni na koji način 
ne prejudicira sam razvrstaj, nego se samo određuje obuhvat, namjena i dozvoljeni zahvati. 
Određena fleksibilnost u pogledu razvrstaja već i postoji u Planu (čl. 25. st. 2.), ali očito je da  sam 
termin „luke otvorene za javni promet“ unosi nepotrebni nemir u javnost, te ga je bolje zamijeniti 
općenitijom formulacijom poput „tradicijski porti“.  
 
6.1.2. PITANJE POSJEDA: 
Podnesene su 4 primjedbe na definiranu površinu kornatskog posjeda (uključujući i primjedbu triju 
udruga). Ističe se da prijedlog nije u skladu s realnim stanjem posjeda, i ocjenjuje da bi realno 
stanje gornje kurnatskog posjeda kojeg bi moglo zadovoljiti 70% posjednika bilo: 
- 3 ha pašnjak/krš/golet + maslinik 40 stabala ili samo maslinik 100 stabala, odnosno za otok Žut: 
- 10 ha pašnjak/krš/golet ili maslinik 100 stabala na kršu ili maslinik 50 stabala u ogradi. 
 
Jedan prijedlog je da se uvjeti odrede sukladno zakonskom minimumu (3 ha). Jedan je prijedlog 
da se u posjed uključe i površine na nenastanjenim otocima. Nadalje, predlaže se da uvjet za 
gradnju bude obnovljeni maslinik, a da se uz odobrenje za građenje odobrava i novo krčenje. 
 
Dvije primjedbe odnose se i na predloženu proceduru, odnosno da odredbu da vlasnik prilikom 
izdavanja akta za građenje treba priložiti tabularnu izjavu za upis tereta kojim bi se osigurala 
cjelovitost posjeda i povezanost istog sa građevinom.  
 
KOMENTAR I PRIJEDLOG RJEŠENJA: 
Sadašnje stanje rascjepkanosti posjeda s planerske i gospodarske strane nije prihvatljivo i ne bi 
bilo dobro da se današnja prosječna veličina posjeda usvoji kao kriterij za gradnju. Na taj način ne 
samo da se ne bi ispunio glavni cilj – da se stimulira bar donekle vraćanje posjeda na povijesnu, 
ekonomski održivu veličinu, već bi se na neki način čak i oštetilo vlasnike koji u vlasništvu nemaju 
lokacije planirane za gradnju, a imaju velike posjede.  
 
Nadalje, smatramo da je dobro da minimalna površina posjeda bude ista i za gradnju u tradicijskim 
naseobinama, kao i za gradnju u novim zonama dalje od obale, te da bude vezana uz zakonski 
minimum od 3 ha. I dalje smo stava da tih 3 ha treba biti 3 ha pod vrijednom kulturom („ekvivalent 
maslinika“), koja se s određenim koeficjentom može zamijeniti pašnjakom: 3 ha maslinika u 
kornatskim uvjetima iznosi oko 300 stabala; računa se da je ekonomska veličina oko 100-200 
stabala, što bi angažiralo 1-2 ha, a ostatak se može „dopuniti“ pašnjakom. Prijedlog od 3 ha 
pašnjaka smatramo neozbiljnim, jer takva površina kamenjarskog pašnjaka može hraniti oko 2-3 
ovce, a čak uzevši u obzir činjenicu da pašnjak i ovčarstvo više nisu ekonomski relevantne 
djelatnosti, obzirom na površinu oko 1000 ha pašnjaka samo na Žutu, ili pretpostavku da bi taj 
uvjet moglo zadovoljiti cca 70% od 1126 vlasnika, broj na taj način ostvarenih prava bio bi prevelik 
i u nesrazmjeru sa brojem prihvatljivih lokacija za gradnju. 
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S druge strane, valjani argument za smanjenje minimalne veličine posjeda je činjenica da ARKOD 
koeficijenti za pašnjake, koji su uvedeni su u računicu upravo iz razloga da se stimulira bonifikacija 
pašnjaka, odnosno čišćenje od drače i makije, već u startu računski bitno umanjuju računsku 
površinu pašnjaka (kreću se 0,2-0,6, rijetko gdje više, standardno 0,4).  
 
Stoga se djelomično prihvaćaju primjedbe na površinu kornatskog posjeda na način da se 
zadržava uvjet od 3 ha „ekvivalent maslinika“, ali se bitno poveća obračunska vrijednost pašnjaka 
sa 0,1 na 0,25 vrijednosti maslinika (što uz istodobnu primjenu ARKOD koeficjenta znači da u 
realnim površinama 1 ha prosječnog pašnjaka na Žutu vrijedi 1/10 vrijednosti maslinika). Također 
se prihvaća da se u posjed uračunava kompletan posjed u k.o. Kornati, dakle i nenaseljeni otoci. 
Na analogni način se u budućnosti može regulirati izgradnja i u NP Kornati, te bi tako prostorni 
planovi dali svoj doprinos integraciji ovog prirodno i kulturno jedinstvenog prostora. 
 
U vezi prijedloga da uvjet za gradnju bude obnovljeni maslinik, smatramo da je u samoj činjenici da 
je uvjet za gradnju poljoprivredna površina upisana u ARKOD sadržan takav uvjet. Za raspraviti je 
bi li imalo smisla i „male zahvate“ na neki način uvjetovati obnovom poljoprivredne površine i kako 
bi se to formuliralo. 
 
U vezi procedure, u međuvremenu je Zakon o prostornom uređenju u čl. 48.b pobliže odredio 
način stavljanja zabilježbe na čestice posjeda, te smatramo da Planom nije više potrebno dodatno 
regulirati ovu proceduru. 
 
6.1.3. SMJEŠTAJ I UREĐENJE MASLINIKA (odn. POVRŠINA ZA POLJODJELSTVO) 
Podneseno je 5 primjedbi (uključujući i primjedbu triju udruga) sa zahtjevom da se omogući 
liberalnije krčenje odnosno širenje maslinika. U zahtjevima se ističe da metoda bez mljevenja, 
samo uz bušenje rupa u zemlji daje krajobrazno prihvatljive rezultate, pa nije potrebno voditi 
računa o vizurnoj izloženosti. 
 
KOMENTAR I PRIJEDLOG RJEŠENJA: 
Smatramo da se ovim zahtjevima treba udovoljiti na način da se proširuju se zone za razvoj 
poljodjelstva. 
 
6.1.4. SMJEŠTAJ I UREĐENJE PODRUČJA ZA IZGRADNJU 
Podneseno je ukupno 27 primjedbi koje se odnose na povećanje mogućnosti izgradnje, od čega se 
23 odnose na konkretne lokacije, a 4 (uključujući i primjedbu triju udruga, te Općine Murter) su 
općenite primjedbe i prijedlozi: 
- da se poveća mogućnost interpolacija (O. Murter-Kornati), 
- da se za manje posjede osigura nova gradnja u tradicijskim portima (na navodi po kojem 

kriteriju), a većim posjednicima (sa 2x većim posjedima od prosječnih) dozvoli gradnja izvan 
tradicijskih porata ali uz obalu i da se te lokacije označe samo simbolom (3 udruge), 

- da se dozvoli gradnja i bliže moru, koristeći pogodne lokacije, vegetaciju itd. (R. Božikov)  
- da se dozvoli gradnja na udaljenosti 100 m (kao u Zakonu) (D. Božikov), 
 
Tipični pojedinačni zahtjevi odnose se na: 
- proširenje zona tradicijskih naseobina, uglavnom na pojedinačnu parcelu, u jednom slučaju na 

10-ak parcela (spajanje tradicijske naseobine Strunac sa susjednom ne-tradicijskom izgrađenom 
zonom) 

- zahtjev za izgradnjom gospodarskog objekta na nenaseljenom otočiću (gospodarski objekt od 30 
m2 na Žutskoj Abi, kapelica na Pinizeliću), ili na navodno pogodnoj mikrolokaciji na Žutu van 
pojasa 100 m (Bodovac), 

- zahtjev za izgradnjom većeg gospodarskog objekta unutar pojasa 100 m (Maslinovica), odnosno 
van pojasa 200 m (Babin bok-Markov), 

- zahtjev za ucrtavanjem ruševina. 
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U Donjem Pinizelu nekoliko primjedbi navodi da je zona izgradnje definirana preko lokve i traži 
zamjenu za drugu lokaciju u okružju, a primjedba na Struncu navodi da su općenito neke lokacije 
za izgradnju ucrtane na nepovoljnim lokacijama (vododerine). Zanimljiva je činjenica da gotovo 
uopće nema pismenih reakcija na definirane zone izgradnje u zonama za razvoj poljodjelstva u 
unutrašnjosti otoka. Ako se tome pribroji i jedna negativna reakcija na javnom izlaganju, može se 
zaključiti da je unutrašnjost otoka nezanimljiva za gradnju. 
 
Sa druge strane, kroz pisano očitovanje Ministarstva turizma, te sastanak održan nakon javne 
rasprave, jasan je njihov stav da svaku izgradnju na kopnu treba jako ograničiti. 
 
KOMENTAR I PRIJEDLOG RJEŠENJA: 
Svaka rasprava o lokacijama za izgradnju treba krenuti od toga za koliko objekata se planira 
povećati građevni fond na otočju. Na prvoj je javnoj raspravi u Plan u zonama tradicijskih 
naseobina ucrtano 17 lokacija za interpolaciju 29 objekata (toliko je čestica zahvaćeno, i to 3 na 
Situ i 26 na Žutu), te 8 područja za gradnju uz poljoprivredne površine u unutrašnjosti otoka Žuta, 
gdje se primjenom kriterija udaljenosti 100 m može izgraditi do 36 objekata. Ukupno se znači 
planira interpolacija 29 objekata uz obalu (+ još oko 10 lokacija gdje postoje ruševine) i 36 objekata 
u unutrašnjosti, ukupno 65. 
Odmah je potrebno naglasiti i da se unutar 100 m od obale, a temeljem Zakona o prostornom 
uređenju, na može planirati nova gradnja, te je taj dio zahtjeva triju udruga bio odbijen. 
Kako bi se jasnije definirala planirane lokacije područja i tip gradnje na otočju, odlučeno je prihvatiti 
zahtjev da se sve lokacije za planirane stanove definiraju simbolom a ne zaokruživanjem čestice. 
Prihvaćanjem najvećeg dijela zahtjeva koji su se odnosili na interpolaciju pojedinačnih objekata u 
zone tradicijskih naseobina, taj broj je nešto narastao, pa je u prijedlogu Plana za ponovnu javnu 
raspravu : 
- određeno 48 novih lokacija unutar zona tradicijskih naseobina, što je u odnosu na postojeću 
izgradnju u tim zonama (134 lokacije) povećanje od oko 35%, 
- određeno 30 lokacija postojeće izgradnje izvan zona tradicijskih naseobina, koje se zadržavaju u 
prostoru ako su ozakonjene,  
- određeno 14 područja izvan 100 m (umjesto dosadašnjih 300 m) za poljoprivrednu izgradnju, na 
kojima se može izgraditi još do 83 objekta, 
Ukupno gledano, Planom se povećava građevni fond na otočju na sljedeći način: 

- uz obalu (48 novo / 134+30 staro) se povećava za oko 30% 
- ukupno (48+83 novo / 135+30 staro) se povećava za 80% 

 
6.1.5. OBLIKOVANJE I VELIČINA ZGRADA 
 
Nekoliko primjedbi odnose se na uvjete gradnje. Primjedba tri udruge kaže da odredba odaje 
dojam da je proizvoljna, D. Božikov da je 50 m2 premalo, primjedba upravnog odjela ukazuje na 
upitnu usklađenost sa turističkim propisima (omogućenje kategorizacije). 
 
KOMENTAR I PRIJEDLOG RJEŠENJA: 
Uvidom u posebne propise i razgovorom sa gđom Sonjom Pelicarić iz Ministarstva turizma, 
zaključeno je da se objekti kakvi postoje na Žutu mogu kategorizirati kroz slijedeće kategorije 
turističkog smještaja: 
 
„UGOSTITELJSKE USLUGE U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU“ (OPG) 
- apartman (2 s. sobe + jedna kupaonica = 35 m2*) 
- ruralna kuća za odmor (dvije s. sobe + jedna kupaonica = 39 m2*) 
- kamp 
 
„UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU“ 
- soba 
- studio apartman (modul za 4 osobe 29 m2* postojeći, 32 m2* novi objekti) 
- apartman (dvije s. sobe + 1 kup. = 36 m2* postojeći, 49 m2* novi objekti) 
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- kuća za odmor (dvije s. sobe = 39 m2* postojeći, 52 m2* novi objekti) 
* + 3 m2 za svaku sobu ako su trokrevetne 
 
Čl. 7. Pravilnika: Visina prostorija u objektu (visina od poda do stropa) mora omogućiti nesmetano, 
sigurno i udobno kretanje gosta. 
 
„PROFESIONALNI“ TURIZAM 
- soba, apartman, studio apartman, 
- robinzonski smještaj – najmanji standard od svega navedenog („pećina“) ali operater mora biti 
d.o.o. 
 
6.1.6. UGOSTITELJSTVO 
Dvije primjedbe (uključujući i primjedbu triju udruga) odnose se na to da bi trebalo stimulirati, 
odnosno dozvoliti da se OPG-a ima i 4-5 stolova kao konobu-gostionicu-kušaonicu, odnosno da se 
OPG-ima dopusti otvaranje restorana svugdje gdje za to ima mogućnosti i interesa. 
 
KOMENTAR I PRIJEDLOG RJEŠENJA: 
Prema pravilniku o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu/obiteljskom 
poljoprivrednom gospodarstvu, u svakom od oblika smještaja (soba, apartman, kuća za odmor, 
kamp) može se pružati usluga pripreme i usluživanja jela i pića, a postoje i oblici izletište i 
vinotočje/kušaonica, koji su baš fokusirani na „vanjske“ goste. Temeljem Zakona o ugostiteljskoj 
djelatnosti, na OPG-u se mogu pružati usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka iz 
pretežito vlastite proizvodnje na najviše 80 gostiju (izletnika) istodobno. 
Temeljem zahtjeva, u prijedlog Plana za ponovnu javnu raspravu ušla je odredba da se na svim 
kornatskim posjedima može dozvoliti ugostiteljski kapacitet od 20 gostiju i da se temeljem toga 
može u prizemnoj etaži građevine planirati još 25 m2 za tehničke prostore. 
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6.2. DETALJNI PRIKAZ PRIMJEDBI S ODGOVORIMA  
6.2.1. PRIMJEDBE  ZAPRIMLJENE U KNJIGU PRIMJEDBI 
 

B
ro

j NAZIV/IME I 
PREZIME, 
ADRESA 

PRIMJEDBA 
ODGOVOR/ 
NAPOMENA 

2.* Vilma Pirija 
Matija Juran 
22243 Murter 

U. Pinizel:  
- upozorava da je krivo označena lokva na 

Bodovcu (lokva je uz obalu u uvali Pinizel) i 
traži premještanje zone moguće nove 
izgradnje s lokve u Pinizelu zapadnije, na 
Puntu. 

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA 
Korigira se pozicija lokve i s nje se briše 
mogućnost gradnje. Zona moguće nove izgradnje 
ne može se premjestiti na Puntu, već samo u 
zaleđe lokve. Obuhvaćanjem dvije neizgrađene 
čestice (maslinici) prema Punti zona tradicijske 
naseobine morala bi se proširiti za preko 100 m 
duž obale što ne bi bilo u skladu s planskim 
postavkama. 

- povećanje zone za razvoj poljoprivrede na 
Bodovcu 300 m prema jugozapadu i doda 
zona moguće izgradnje unutar zona za razvoj 
poljoprivrede 

- djelomično se prihvaća, Povećana je zona za 
razvoj poljoprivrede na Bodovcu i formirana zona 
moguće izgradnje na dijelu postojećih maslinika. 

3. Branko Jelić 
Juragina 8 
22243 Murter 

U. Žešnja južna, traži se: 
- izuzimanje obalnog pojasa iz zone luka 

otvorenih za javni promet jer služi isključivo za 
potrebe k.č. zgr. 679. 

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA. 
Planom se neće prejudicirati razvrstaj tradicijskih 
pristana i dat će se prednost njihovom tradicijskom 
korištenju. 

4. Tomislav Sorić 
Butina 2 
22243 Murter 

U. Žešnja zmorašnja (Jelićev stan), traži se:  
- da se linija pomorskog dobra povuče južnije jer 

je nenatkrivena terasa objekta ostala u 
pomorskom dobru. Terasa je građena kad i 
sama kuća (dogradnja početkom 1970-ih), a 
ograda terase 2011. 

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA. 
Planom se korigira prikaz granice pomorskog 
dobra, ali stvarno razgraničenje se radi u postupku 
sukladno Zakonu  
 

* redni brojevi primjedbi polaze od 2. da bi bili usklađeni sa urudžbenim brojevima 
 
6.2.2. PRIMJEDBE  ZAPRIMLJENE U TIJEKU TRAJANJA JAVNE RASPRAVE 
 

br
oj

 NAZIV/IME I 
PREZIME 
ADRESA 

PRIMJEDBA 
ODGOVOR/ 
NAPOMENA 

5. 
Miro Jelić 
Marka Marulića 16 
22243 Murter 

U. Pristanišće, traži se:  
- mogućnost gradnje na k.č. 540/1 kao nastavak 

postojećeg niza. 

PRIHVAĆA SE. 
 

6. 
Ivo Jelić 
Hrvatskih vladara 24 
22243 Murter 

U. Pristanišće, traži se:  
- mogućnost interpolacije na k.č. 250/1  

NE PRIHVAĆA SE.  
Na čestici već postoji jedna kuća u vlasništvu 
podnositelja zahtjeva.  

7. 

Općina Murter 
Butina 2 
22243 Murter 

Općenito, traži se: 
- veća mogućnost interpolacija novih objekata u 

postojeće tradicijske naseobine, 
 

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA. 
Prihvaća se dio zahtjeva za konkretne lokacije, dok 
sa stajališta zaštite prostora nije moguće sistemski 
povećavati mogućnost interpolacije. 

- povećanje postojećih lučkih bazena te 
dodavanje novih gdje za to postoji 
infrastruktura (Babin bok) 

Prihvaća se povećanje površina nekih porata, ali 
dodavanje novih javnih luka nema opravdanja 
izvan područja gušće naseljenosti. Planom se 
omogućava formiranje gospodarskih pristana 
svugdje gdje postoji obalna građevina evidentirana 
na DOF2011. 

8. 

Dragomir Mudronja 
Put Slanice 2 
22243 Murter 

U. Pahaljica (Čitapin stan) traži se:  
- ucrtavanje ruševine gosp. objekta izgrađenog 

60-ih na k.č. 136/4, 
 

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA. 
- prihvaća se ucrtavanje ruševine, uz napomenu da 
za dokazivanje postojanja ruševine nije nužan niti 
dovoljan uvjet njeno ucrtavanje u Planu. 

- proširenje zone za razvoj poljoprivrede. - prihvaća se 

9. 

HAKOM 
R. Frangeša 
Mihanovića 9 
10110 Zagreb 

NEMA PRIMJEDBI PRIHVAĆA SE. 
 

10. 

Dragan Stojanović 
Sarajevska 
22000 Šibenik 

U. Strunac, traži se: 
- uvrštenje sjeverne strane uvale Strunac 

između dvije skupine građevina u zonu 
tradicionalnog stanovanja. 
 

 
 
 
 

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA. 
- ne prihvaća se uvrštenje navedenog niza čestica, 
tj. spajanje tradicijske naseobine u uvali Strunac sa 
grupom novijih zgrada sjeverno od nje jer bi se 
površina zone tradicijske naseobine višestruko 
povećala. Ukoliko bi se takvo rješenje pretvorilo u 
princip, to bi dovelo do mogućnosti izgradnje 
gotovo stotinjak novih kuća na priobalnom 
području, što nije u skladu sa odlukom o izradi 
Plana. 
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U. Pristanišće, traži se: 
- mogućnost izrade lukobrana duljine 20 m. 

- prihvaća se i proširuje se zona tradicijskog porta s 
mogućnošću gradnje lukobrana. 

Traže se općenito da kriteriji zaštite u području 
značajnog krajobraza budu liberalniji nego je u 
prijedlogu Plana predloženo i poistovjećeno sa 
stupnjem zaštite u nacionalnim parkovima i 
strogim rezervatima. 

- djelomično se prihvaća, ublažit će se određeni 
kriteriji temeljem zahtjeva iz javne rasprave. Ne 
stoji da je stupanj zaštite poistovjećen s onim u 
nacionalnim parkovima i strogim rezervatima. 
 

11. 
Boris Papeša 
Hrvatskih vladara 46 
22243 Murter 

O. Žut, k.č. 5831,  traži se: 
- uvrštavanje čitave k.č. 5831 na otoku Žutu u 

zonu tradicijskih naseobina. 

PRIHVAĆA SE. 

12. 

Udruge:  
1. „Otok Žut“ 
2. „Kurnatari“ 
3. „Murterski zbor“  
1. Butina 2 
22243 Murter 
2. Butina 2 
22243 Murter 
3. Srimačka 25a  
22243 Murter 
 

Traži se: 
- izmjena u nazivu Plana „Žutsko-sitske otočne 

skupine“ u „Gornji Kurnat“, 

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA.  
U naziv se dodaje i „Gornji Kurnat“. 

- ponovna javna rasprava, - ponovit će se javna rasprava 
- promjena definicije „kornatskog 

poljoprivrednog posjeda“ u skladu sa 
današnjom strukturom posjeda na 3ha 
zemljišta (pašnjak, krš, golet) + 40 ili 100 
stabala maslina, odnosno (na Žutu) 10 ha 
zemljišta (pašnjak, krš, golet) ili 100 stabala 
maslina na kršu ili bar 50 stabala u ogradi 0,5 
ha, 

- djelomično se prihvaća na način da će se 
obračunska vrijednost pašnjaka povećati na ¼ 
vrijednosti maslinika, što uz istovremenu primjenu 
ARKOD koeficjenta (prosječno 0,4) daje realnu 
obračunsku vrijednost 1 ha pašnjaka u naravi = 
1/10 ekvivalent maslinika (vidi detaljniju raspravu 
gore u izvješću). 
 

- da se za manje posjede osigura nova gradnja 
u tradicijskim portima, a za veće posjede nova 
gradnja drugdje uz obalu. Veliki posjed bi bio 
najmanje dvostruke veličine od prosječnog, 

- djelomično se prihvaća na način na način da će 
se uvjeti za gradnju zgrada minimalno povezati sa 
veličinom posjeda tako da se za svakih 1 ha 
ekvivalent maslinika može dodati 2 m2 u svakoj 
etaži.  

- da se mogućnost gradnje prikaže kao znak, a 
ne kao lokacija, 

- prihvaća se 

- da se objektima izvan tradicijskih porata 
omogući formiranje okućnice do 2000 m2 sa 
nasadima,  

- prihvaća se 

- traži se stimuliranje malih ugostiteljstava u 
okviru kornatskih posjeda s 4-5 stolova po 
uzoru na seoska domaćinstva, 

- prihvaća se na način da se omogućuje malo 
ugostiteljstvo u okviru kornatskih posjeda s 20 
mjesta (4-5 stolova) 

- traži se  poticanje obnove postojećih površina 
uvjetom da je obnovljeni maslinik jedan od 
kriterija za stjecanje prava građenja, a uz 
odobrenje za gradnju omogućiti novo krčenje, 
bez mljevenja površinskog kamena, 

- prihvaća se na način da se proširuju zone za 
razvoj poljoprivrede i da se, neovisno od njih, uz 
svaku evidentiranu i planiranu građevinu 
dozvoljava krčenje u površini 2000 m2, bez ripanja, 
rigolanja i mljevenja. 

- stimuliranje ovčarstva, pčelarstva i sadnje 
ljekovitog bilja 

- nije predmet Plana; Planom su omogućene 
navedene aktivnosti u okviru definiranih uvjeta 
korištenja i načina uređivanja prostora.  

- davanje porata i mula na pomorskom dobru u 
koncesiju dugogodišnjim vlasnicima istih, 

- odobrenje /davanje koncesije nije predmet Plana, 
ali se odredbama daje prednost tradicijskom 
načinu korištenja 
 

- definiranje maksimalne širine puteva na 2,5 m, 
putevi ne mogu biti prilagođeni biciklistima jer 
bi to iziskivalo promjenu trase i obradu 
zastora,  

- djelomično se prihvaća na način da se 
maksimalna širina puta određuje na 2 m, s 
mjestimičnim proširenjima ukoliko je potrebno 

- traži se jasnije obrazloženje kriterija u uvjetima 
za smještaj zgrada u zonama tradicijskih 
naseobina (čl.18 odredbi), 

- prihvaća se 
 

- neprihvatljiv je kriterij vizualne izloženosti za 
omogućavanje sadnje novih maslinika, 
predlaže se omogućiti sadnju u mjeri koja 
odgovara prosječnom kornatskom posjedu, na 
raznim pozicijama. 

- djelomično se prihvaća; značajno se šire zone za 
razvoj poljoprivrede; oko svih građevina moguće je 
krčiti okućnicu u veličini 2000 m2.  
Temeljna posebnost prostora (kamenjarski 
pašnjaci) i razina zaštite prirode je takva da se 
zahvati u prostoru moraju planirati restriktivno, s 
vizurnom izloženošću kao primarnim kriterijem za 
planiranje zahvata, pa i sadnju novih nasada. 

- traži se iniciranje pilot projekta „Obnove i 
dogradnje gospodarstava na načelima 
prostornog plana“ u suradnji s JUZZP ŠKŽ. 

- nije predmet Plana 

13. 

Krešimir Mudronja 
Otok Žut, Uvala 
Golubovac 

U. Golubovac, traži se: 
- proširenje zone tradicijske gradnje na istok za 

gradnju pratećih objekata, 

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA. 
- prihvaća se 
 

- izmještanje operativne obale oznake Lo na 
istok kako bi se formiralo sunčalište i kupalište 
te proširenje zone Lg za potrebe budućeg 
aquaparka, 

- djelomično se prihvaća; zona Lg proširuje se do 
granice tradicijske naseobine na kopnu; zona Lo 
utvrđuje se na zapadu 
 

- mogućnost formiranja operativnog mini-
pristana za potrebe restorana unutar obale Lg, 

- djelomično se prihvaća; unutar zone Lg moguće 
je uređivanje obalne crte u svrhu pristana 
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- proširenje zone za razvoj poljodjelstva na 

postojećem pašnjaku iza restorana, 
- prihvaća se 
 

- izmjena članka 22. st. 3. Odredbi Plana na 
način da se dozvoli povećanje građevina od 
50% svim zatečenim, umjesto „zakonitim, 
odnosno ozakonjenim“  zgradama. 

- ne prihvaća se; usvajanjem zahtjeva uspostavila 
bi se izrazita nejednakost u odnosu na ostale 
korisnike prostora koji nemaju ugostiteljske 
objekte. Nadalje, provođenje takve odredbe bilo bi 
upitno, jer ne bi bilo jasno o kojem se zatečenom 
stanju radi (u odnosnu na koji trenutak se zatečeno 
stanje određuje i čime se dokazuje). 

- da se u „kornatski poljoprivredni posjed“ 
uključe i imanja na manjim otocima Žutsko-
Sitske otočne skupine, 

- prihvaća se 

- izmjena toponima Papeži u Papeše - prihvaća se 
Traži se tumačenje odredbi Plana: 
- kalkulacija mogućnosti dogradnje kompleksa 

restorana, 
- da li se pored zgrade u tradicijskim 

naseobinama na kornatskom posjedu može 
gradit još 100 m2 zgrade i 100 m2 
nadstrešnice, te 30 m2 pomoćne zgrade?  

- da li se pored zgrade u tradicijskim 
naseobinama i zgrade u sklopu „kornatskog 
posjeda“ može još i rekonstruirati postojeća 
ruševina? 

- da li se pored zgrade u tradicijskim 
naseobinama, zgrade kornatskog posjeda i 
rekonstruirane postojeće ruševine mogu 
ostvariti i mali zahvati iz čl. 15.? 

- nije moguće u okviru prostornog plana raditi 
kalkuklacije za pojedinačne korisnike, 
- ne, na jednom posjedu moguće je imati samo 
jedan stan (glavna zgrada / građevni sklop) i jedan 
magazin (pomoćna zgrada) na izdvojenom dijelu 
posjeda 
- u sklopu jednog posjeda, uz stan u tradicijskoj 
naseobini i magazin na izdvojenom dijelu posjeda 
(bio on novoizgrađen ili rekonstruirana ruševina), 
ne može se graditi još jedan dodatni magazin na 
trećoj lokaciji 
- mali zahvati se mogu raditi, ali ne u smislu 
izgradnje nove pomoćne zgrade, jer ukupno na 
jednom posjedu može biti  jedan stan (glavna 
zgrada ili građevni sklop) i jedan magazin 
(pomoćna zgrada) na izdvojenom dijelu posjeda. 

14. 

Edi Juraga 
Otok Žut 88 

U. Sabuni, traži se: 
- proširenje lučkog akvatorija jer postojeći nema 

dubinu dostatnu za zadovoljavanje potreba 
lokalnih brodova 

PRIHVAĆA SE. 
 

15. 

Zoran Ježina 
Luke 46 
22243 Murter 

U. Podmuravnjak, traži se: 
- ukidanje prijedloga zaštite  Ježinovog stana  i 

Ježinovog porta kao kulturnih dobara, te 
izjednačavanje s uvjetima u drugim uvalama, 

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA. 
- djelomično se prihvaća: 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. 

- traži se odbacivanje prijedloga izgradnje na 
Pečenjaku i dozvoli u ogradi Platić. 

- djelomično se prihvaća; zona na Pečenjaku se ne 
ukida, a dodaje se i zona na dijelu Platića. 

O. Žutska Aba, traži se: 
- mogućnost građenja skloništa za ovce i 

objekta za smještaj (do 30 m2) u svrhu 
bavljenja stočarstvom. 

- ne prihvaća se; nije u skladu s PP ŠKŽ kojim je 
onemogućena gradnja na otočićima. 
 

16. 

Izidor Markov 
Put Jersan 2 
22243 Murter 

U. Pahaljica (Čitapićev porat), o. Sit, traži se: 
- ukidanje razvrstaja porta u luku otvorene za 

javni promet, 

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA. 
- Planom se ne određuje razvrstaj tradicijskih 
pristana i daje se prednost njihovom tradicijskom 
korištenju. 

- micanje pomorskog dobra s dijela čestice 
136/4 („2 m i više vrtla, betonska kamenica za 
masline, skale, dio tarace, gusternu za pitku 
vodu“). 

- djelomično se prihvaća, Planom se korigira prikaz 
granice pomorskog dobra, ali za stvarno 
razgraničenje nije mjerodavan Plan već se radi u 
postupku sukladno Zakonu 

17. 

Ante Jelić 
Sabuni 1 
22243 Murter 

O. Žut, više lokacija: 
- traži se da k.č 601, 605/1, 597 i 569/3 postanu 

građevinska zemljišta; na k.č. 569/3 nalazi se 
štala uz postojeću kuću. 

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA. 
- ne prihvaća se zahtjev za k.č. 569/3 (5151) 
Dragišina jer na čestici već postoji jedna kuća i 
pomoćni objekt u vlasništvu podnositelja zahtjeva. 
- prihvaća se zahtjev za k.č. 597 (5373) Strunac 
- ne prihvaća se zahtjev za k.č. 601 (5380) 
Saručica i 605/1 (5396) Saručica jer bi se 
obuhvaćanjem navedenih čestica zona tradicijske 
naseobine morala bi se proširiti za preko 70 m i 
obuhvatiti još tri do četiri čestice što ne bi bilo u 
skladu s planskim postavkama. 

18. 

Luce Markov 
Žutska 7 
22243 Murter 

Vela Grba:  
- traži se korekcija ucrtanog puta iz uvale 

Dragišina prema crkvi sv. Križa prema 
postojećem stanju (prema prijedlogu Plana put 
ide preko k.č. 573). 

PRIHVAĆA SE. 
 

19. 
Valentina Markovska 
Vukovarska 2 
22244 Betina 

U. Pristanišće, traži se: 
- uvrštavanje okućnice i pomoćnog objekta na 

k.č. 4959 u zonu tradicijskih naseobina, 

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA. 
Okućnica se uvrštava u zonu tradicijskih 
naseobina. Ruševina koja se prema zahtjevu 
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- traži se ucrtavanje ruševine na k.č. 4959 u 
Plan. 

proteže na dvije čestice nije vidljiva na ortofotu, niti 
ucrtana u prijedlogu nove katastarske izmjere. 
Njeno postojanje može se dokazati uvidom na 
terenu u postupku ishođenja dozvole, ali nije 
presudno za gradnju na čestici budući da se radi o 
pomoćnoj građevini.  

20. 

Roko Božikov 
Lokvice 11 
22243 Murter 

O. Sit, Božikov stan, traži se:  
- redefiniranje luke otvorene za javni promet u 

„privezište“ ili „privez“, 

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA 
Planom se neće prejudicirati razvrstaj tradicijskih 
pristana i dat će se prednost njihovom tradicijskom 
korištenju. 

- redefiniranje kornatskog poljoprivrednog 
posjeda u zakonskom okviru od 3 ha, 

- djelomično se prihvaća, redefinira se kornatski 
posjed, unutar zakonskog okvira od 3 ha, ali ne i 
reducirano na njega, jer u uvjetima kornatskog krša 
3 ha pašnjaka nije ekonomski prihvatljiva veličina. 

- mogućnost  izgradnje na posjedu bliže obali 
zbog nedostatka prometnica, ali koristeći 
pogodne položaje za što bolje uklapanje u 
okoliš, 

- ne prihvaća se, zahtjev nije u skladu s usvojenom 
koncepcijom razvoja i sa Zakonom o prostornom 
uređenju koji određuje da se unutar 100 m od 
obalne crte može planirati gradnja samo u 
građevinskim područjima (koja se ovdje ne 
određuju) i u zonama tradicijskih naseobina i 
građevina. 

- bolji način izdavanja građevinskih dozvola 
zbog problematike s tabularnim ispravama, 

- djelomično se prihvaća, u međuvremenu je 
Zakonom određen način na koji će se vršiti upisi 
tereta u zemljišne knjige, te se ovim Planom isto 
neće posebno određivati. 

- upozorava na maslinika  koji je sađen u 
pojedinačno iskopanim jamama te nije 
detektiran u studiji vizualne izloženosti; takav 
model bi trebalo dopustiti bez obzira na 
vizurnu izloženost, 

- djelomično se prihvaća, Značajno se šire zone za 
razvoj poljoprivrede; oko svih građevina moguće je 
krčiti okućnicu u veličini 2000 m2.  
Temeljna posebnost prostora (kamenjarski 
pašnjaci) i razina zaštite prirode je takva da se 
zahvati u prostoru moraju planirati restriktivno, s 
vizurnom izloženošću kao primarnim kriterijem za 
planiranje zahvata, pa i sadnju nasada. 
 

- planiranje restorana sa ponudom autohtonih 
proizvoda gdje god za to ima mogućnosti, 

- djelomično se prihvaća, uz ograničenje veličine 
do 20 gostiju 

- stavljanje područja Plana u VI kategoriju 
zaštite prema IUCN-u, a ne V koja je sada. 

- ne prihvaća se, određivanje razine zaštite nije u 
nadležnosti Plana.  

21. 
Josip Turčinov 
Jurja Dalmatinca 1 
22243 Murter 

O. Sit, Dulukin porat, traži se: 
- omogućiti gradnju stambenog objekta za 

potrebe bavljenja poljoprivredom na k.č. 6534.  

PRIHVAĆA SE. 
 

22. 

Desanka Cecilija 
Kulušić 
Kulušićeva 14 
22243 Murter 

U. Pinizel, traži se:  
- ukidanje građevinskog područja sa lokve na 

k.č. 882 i formiranje istog na k.č. 884/1 uz 
more između k.č.884/2 i 884/3. 

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA. 
Korigira se pozicija lokve i s nje se briše 
mogućnost gradnje. Zona moguće nove izgradnje 
ne može se premjestiti na Puntu, već samo u 
zaleđe lokve. Obuhvaćanjem dvije neizgrađene 
čestice (maslinici) prema Punti zona tradicijske 
naseobine morala bi se proširiti za preko 100 m 
duž obale što ne bi bilo u skladu s planskim 
postavkama 

23. 

A. Turčinov O. Žut, traži se mogućnost izgradnje poljske 
kućice na k.č. 250/1 za potrebe obrađivanja 
poljoprivrednog imanja na istoj čestici. 

NE PRIHVAĆA SE. 
Nije jasan zahtjev; čestica se proteže preko cijelog 
otoka i na njoj postoji nekoliko postojećih i novih 
lokacija moguće gradnje. 

24. 

Zorislav Mudronja 
Luke 39 
 22243 Murter 
Tomislav Mudronja 
Luke 59 
22243 Murter 

U. Podražanj (marina): na čestici 766 nisu 
riješeni imovinsko pravni odnosi, stoga nije 
moguća prenamjena prije okončanja spora  

NE PRIHVAĆA SE. 
U slučaju marine Planom se ne mijenja zatečeni 
prostorni obuhvat marine, te se ne prejudicira neko 
novo rješenje imovinsko-pravnih odnosa koje već 
ne proizlazi iz postojećeg stanja u naravi i 
prostorno-planske dokumentacije šireg obuhvata. 

25. 

Upravni odjel za 
pomorstvo, promet i 
otočni razvoj ŠKŽ 
Trg Pavla Šubića 1. 2 
22000 Šibenik 

Problematika pomorskog prometa i pomorskog 
dobra, traži se: 
- ponovno razmatranje namjena i vrsta luka, 

odnosno namjena obalnog područja u okviru 
ovog Plana, sugerira se privezište odrediti kao 
samostalni infrastrukturni objekt, odnosno 
privezište izvan lučkog područja koje se 
gospodarski koristi na temelju koncesije, 

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA. 
 
- djelomično se prihvaća; 1) Planom se neće 
prejudicirati razvrstaj tradicijskih pristana i dat će 
se prednost njihovom tradicijskom korištenju (čl. 
26. Odredbi za provođenje). 2) Privezišta u 
gospodarskom korištenju definirana su u okviru 
teme pomorskog prometa i uređenja obale i to za 
potrebe postojećih ugostiteljskih objekata 
(označeno u Planu) i za potrebe poljoprivrednih 
posjeda, a koji se formirati i izvan tradicijskih 
porata od postojećih mula i riva (čl. 27. Plana). 
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- preformulacija odredbe za sidrišta u smislu da 
se definira da je sidrište luka posebne 
namjene, te da je sidrište moguće odrediti i u 
okviru luke otvorene za javni promet 

- djelomično se prihvaća; 1) Planom su određena 
sidrišta kao luke posebne namjene (luke nautičkog 
turizma) temeljem odredbi posebnog propisa, a 
sukladno lokacijama i kapacitetima određenim 
Prostornim planom županije; 2) nakon analize 
prostornih mogućnosti utvrđeno je da nije moguće 
točno odrediti akvatorije za eventualna sidrišta u 
okviru luka otvorenih za javni promet, te stoga ista 
nisu planirana. 

- da se u čl. 30. preciznije navede da je riječ o 
pomorskom dobru u općoj uporabi o kojem 
vodi brigu o zaštiti i održava ga jedinica 
lokalne samouprave, 

- djelomično se prihvaća; u članku 31. 
(prenumeracija) već je sadržana odredba da se 
radi o općem korištenju, dok obveza lokalne 
samouprave definirana čl. 10. Zakona o 
pomorskom dobru i morskim lukama nije u 
nadležnosti Plana, pa kao takva nije posebno 
navedena.  

- da se u čl. 34. pontoni s podvodnim 
kontejnerom za otpad uzmu kao alternativna 
mogućnost nakon razmatranja potreba i uvjeta 
lokacije, 

- prihvaća se; prikupljanje otpada se izričito planira 
samo u planiranim (novim) javnim lukama, a 
drugdje ako za to postoje uvjeti. 

- da se u čl. 38.st.2. navedu posebni propisi iz 
područja pomorstva, 

- ne prihvaća se; smatramo da navođenje posebnih 
propisa u Planu nije poželjno obzirom na njihove 
moguće izmjene. 

- da se u čl. 38.st.3. briše jer se ovlaštenik 
koncesije po ugovoru obvezuje pridržavati se 
propisa u svezi onečišćenja mora. 

- prihvaća se. 
 

26. 

Ivan Juraga U. Bizikovica, traži se:  
- uvrštavanje kuće na k.č. 795/2 (najstarije kuće 

u Bizikovici) u zonu tradicijske izgradnje te 
omogućavanje dogradnje.  

PRIHVAĆA SE. 
 

27. 

Snježan Rameša 
Put Goričine 27 
22243 Murter 

U. Pristanišće, traži se: 
- proširenje građevinske zone kako bi zahvatila 

česticu 250/1, radi izgradnje objekta za 
gospodarenje posjedom s maslinama (oko 100 
stabala) 

PRIHVAĆA SE. 
 

28. 

ACI d.d. 
M. Tita 151 
51410 Opatija 

ACI marina Žut, traži se: 
- usklađenje obuhvata marine prema poslanim 

nacrtima, 

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA. 
- prihvaća se 
 

- izmjena čl. 27. u svrhu omogućavanje 
rekonstrukcije i dogradnje kompleksa bez 
obveze zadržavanja postojećih kapaciteta, 
izgrađenosti i prostornog obuhvata, te 
uređenje obale marine bez javnih sadržaja 
poput dužobalne šetnice i pristana za turistički 
brod . 

- djelomično se prihvaća, zadržava se prostorni 
obuhvat; broj vezova se ne određuje, izgrađena 
površina može se povećavati. Uklanja se odredba 
za pristan za turistički brod, odredba za šetnicu 
ostaje jer je ista važna za korištenje prostora uvale 
i otoka. 
 

29. 

Dobroslav Božikov 
Lokvice 11 
22243 Murter 

Općenito, traži se: 
- ukidanje odredbe o minimumu potrebnog 

poljoprivrednog zemljišta i ukidanje uvjeta 
udaljenosti 300 m od obalne crte, 

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA. 
- djelomično se prihvaća, udaljenost područja za 
gradnju unutar površina za razvoj poljoprivrede 
smanjuje se na najmanje 100 m (ovisno o vizurnoj 
izloženosti – prema kartografskom prikazu); ne 
prihvaća se ukidanje odredbe o minimumu 
potrebnog poljoprivrednog zemljišta jer proizlazi iz 
Zakona i usvojene koncepcije Plana 
 

- ukidanje svih odredbi o tabularnoj ispravi, te 
iznalaženje drugačijeg rješenja, 

- djelomično se prihvaća, u međuvremenu je 
Zakonom određen način na koji će se vršiti upisi 
tereta u zemljišne knjige, te se ovim Planom isto 
neće posebno određivati. 

- ukidanje odredbe o maksimalnoj svijetloj visini 
etaže od 2,5 m i uvođenje maksimalne visine 
objekta do  vrha krova, 

- djelomično se prihvaća, ukida se odredba o 
maksimalnoj svijetloj visini etaže, a visina se 
određuje do vijenca kosog krova. 

- ukidanje odredbe o maksimalnoj površini 
tlocrta od 50m2, te njeno usklađenje sa 
standardima stanovanja i sa Pravilnikom o 
minimalnim uvjetima za kategorizaciju 
apartmana, 

- djelomično se prihvaća; uvodi se dodatak na 
veličinu posjeda, a planirane veličine u skladu su s 
relevantnim pravilnicima, posebice Pravilnikom o 
razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se 
pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom 
poljoprivrednom gospodarstvu. 

- razrada ideje o etnološkom muzeju koji bi 
prezentirao život kakav je nekad bio, a da se 
sadašnjim vlasnicima omogući da žive kao 
ljudi sukladno svojim navikama i potrebama 
predviđen ovim Planom, 

- nije predmet Plana, odnosno Plan nije prepreka 
za realizaciju istog. 
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- ukidanje odredbe o postavljanju pontona s 
podvodnim kontejnerima za komunalni otpad, 
jer za to nema sigurne pozicije u tradicionalnim 
portima, 

- djelomično se prihvaća; sukladno Zakonu o 
prostornom uređenju obveza Plana je odrediti 
uvjete za postupanje s otpadom. Planom će se 
omogućiti i drugačiji način prikupljanja otpada 
odnosno  postavljanje spremnika i/ili pontona s 
podvodnim kontejnerom, s tim da se ne radi o 
obvezi, već o mogućnosti sukladno prostornim 
uvjetima. 

- ukidanje odredbe o spremnicima za skupljanje 
komunalnog otpada u tradicijskim portima, bez 
preciziranja uvjeta koje bi spremnici trebali 
zadovoljiti, bez određivanja javnog prostora za 
postavljanje spremnika i bez određivanja 
službe za odvoz . 

- djelomično se prihvaća; prikupljanje otpada se 
izričito planira samo u planiranim (novim) javnim 
lukama, a drugdje ako za to postoje uvjeti. 
 

30. 

Ivana Stilinović 
Sv. Duh  120 
10000 Zagreb 

U. Bizikovica, traži se: 
- unošenje k.č. 795/2 u zonu tradicijskih 

naseobina s pripadajućom kućom i maslinikom 
radi budućeg obavljanja turističke djelatnosti; 
kuća je navodno izgrađena početkom 19. 
stoljeća i naknadno rekonstruirana 1985. 
godine u originalnim gabaritima 5,5x3 m. 
 

PRIHVAĆA SE. 
U zonu tradicijskih naseobina i građevina uvrštena 
je navedena zgrada. 
 
 
 

31. 

Ivica Mudrinić 
Grašćica 2a 
10000 Zagreb 

Rt Maslinovica, traži se: 
- mogućnost gradnje objekta za smještaj 

pogona za preradu maslina i grožđa i uslužnih 
sadržaja, površine 400 m2 u podrumskoj ili 
suterenskoj + isto toliko u prizemnoj etaži na 
jednoj od k.č. 585/1, 585/2, 585/3. 

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA. 
Omogućen je smještaj objekta uz restoran u uvali 
Sabuni, ali isključivo u Planom propisanim 
gabaritima koji vrijede i za izgradnju takvih 
objekata na drugim lokacijama na otočju. 

32. 

Dobroslav Božikov 
Lokvice 11 
22243 Murter 

Općenito, traži se: 
- da se poštuje privatno vlasništvo, da Plan 

bude temelj iza suradnju vlasnika posjeda sa 
nadležnim službama, a ne kazna za 
vlasništvo, 

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA. 
- u Planu nema odredbi kojima se ne poštuje 
privatno vlasništvo. Planom se ne ulazi u podatke o 
vlasništvu. 

- ostaviti postojeće tradicijske porte kao 
pristaništa za potrebe vlasnika posjeda koji su 
ih gradili i javnih službi, 

 

- djelomično se prihvaća;  
Planom se neće prejudicirati razvrstaj tradicijskih 
pristana i dat će se prednost njihovom tradicijskom 
korištenju. 

- izostaviti odredbe koje otvaraju mogućnost 
promjene granice pomorskog dobra bez 
zakonske osnove i van legalne procedure, 

- U Planu nema takvih odredbi. 
 

- odrediti zone tradicionalne gradnje sukladno 
potrebama vlasnika i zaštite okoliša prema 
jasno određenim kriterijima, a ne na način da 
se lokacije nove gradnje ciljano ucrtaju na 
pojedine parcele, a u isto vrijeme zakidajući 
neke od velikih posjednika, 

- ne prihvaća se; sukladno razini zaštite i usvojenoj 
koncepciji uređenja prostora isti nije prihvatljiv. Bilo 
kakav kriterij osim interpolacije (koja po svojoj 
prirodi mora biti evidentirana i ucrtana u Planu) 
doveo bi ili do krajnje restriktivnog rješenja ili do 
prevelike mogućnosti gradnje. 

- omogućiti gradnju sukladno ZOP-u: za potrebe 
OPG na zemljištu min. veličine 3 ha i na min. 
udaljenosti 100 m od obalne crte, 

- djelomično se prihvaća, gradnja u područjima 
izvan 100 m planirana je u skladu s minimalnom 
površinom od 3 ha određenom Zakonom, ali ne i 
reducirano na nju, jer u uvjetima kornatskog krša 3 
ha pašnjaka nije ekonomski prihvatljiva veličina, a 
vizurna izloženost otoka i razina zaštite prirode je 
takva da se gradnja mora planirati restriktivno. 

- mogućnost prilagođavanja objekata sukladno 
pravilniku o kategorizaciji apartmana u 
domaćinstvu, 

- djelomično se prihvaća; uvodi se dodatak na 
veličinu posjeda, a planirane veličine u skladu su s 
relevantnim pravilnicima, posebice Pravilnikom o 
razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se 
pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom 
poljoprivrednom gospodarstvu. 

- izostavljanje ideje o izgradnji obalne šetnice na 
pomorskom dobru, 

- ne prihvaća se, šetnica je planirana isključivo u 
gušće naseljenim portima gdje već postoji u nekom 
obliku. 

- odustajanje od ideje grupnih turističkih posjeta 
zbog neadekvatnog javnog prostora i 
komunalne infrastrukture. 

- ne prihvaća se;  Planom su određeni uvjeti 
korištenja i uređenja prostora a ne način posjeta, 
koji ovisi o mogućnostima i kapacitetu prostora. 

33. 

Edi Juraga 
Otok Žut 88 
 

U. Sabuni, traži se ponovljena primjedba (v.14):  
- proširenje lučkog akvatorija jer postojeći nema 

dubinu dostatnu za zadovoljavanje potreba 
lokalnih brodova 

PRIHVAĆA SE. 

34. 

Ministarstvo turizma 
Prisavlje 14 
10000 Zagreb 

Općenito, podupire se ograničavanje izgradnje, 
ali se traži mogućnost sidrišta i privezišta u 
većem broju. 

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA. 
Broj i kapacitet sidrišta određen je Prostornim 
planom ŠKŽ te nije moguće njihovo povećanje bez 
prethodne izmjene PP ŠKŽ. Planom je omogućeno 
formiranje priveza u gospodarskom korištenju za 
potrebe postojećih i novih ugostiteljskih objekata. 
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35. 

J.U.O. Općine 
Murter-Kornati 
Butina 2 
22243 Murter 

Niz uvodnih metodoloških primjedbi većinom se 
odnosi se na nedovoljnu zastupljenost  zaštite 
prirode:  
- odrediti tko i u kojem roku mora izraditi 

istraživanja navedena u čl. 36., te kakav je 
odnos rezultata istraživanja i Plana. Mjere 
zaštite bi trebale biti dio Odredbi za provedbu 
Plana.  

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA. 
- ne prihvaćaju se konstatacije o nedovoljnoj 
zastupljenosti zaštite prirode u odredbama Plana 
jer planska koncepcija, a time i planska rješenja u 
kartografskom i tekstualnom dijelu izravno 
proizlaze iz utvrđenih mjera zaštite prirode. 
Vezano na konkretnu primjedbu koja se odnosi na 
znanstvena istraživanja, obzirom da se njihova 
dinamika ne može odrediti Planom, već 
programima rada nadležnih ustanova za zaštitu 
prirode, ocjenjuje se da ih nije potrebno navoditi u 
odredbama, te se brišu.  

U nastavku predlaže razmotriti, izmijeniti, 
odnosno pojasniti: 

 

- usklađivanje pojma i kapaciteta smještajne 
jedinice s posebnim propisima, 

- Uvidom u posebne propise i razgovorom s 
predstavnicom Ministarstva turizma, zaključeno je 
da se objekti kakvi se planiraju na Žutu mogu 
kategorizirati primjenom relevantnih pravilnika, 
posebice Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji 
objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge 
na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. 

- omogućavanje kvalitativne transformacije 
postojećih zona i građevina ugostiteljsko-
turističkih sadržaja, 

- traženo je Planom omogućeno 

- mogućnost dokazivanja veće etažnosti kod 
ruševina i nedovršenih zgrada, 

- nije relevantno, u prostoru obuhvata nema 
ruševina i nedovršenih zgrada veće etažnosti. 

- brisanje preporuka za angažman projektanta i 
izvođača ovlaštenog za rad na kulturnom 
dobru, jer nema snagu odredbe a po Zakonu 
se u specifičnim situacijama mora primijeniti, 

- ne prihvaća se; nema razloga da se u Planu ne 
navode i preporuke 

- selektivno povećanje veličine zgrada 
(restorani, smještaj izgradnja povezana s 
poljoprivredom ovisno o veličini posjeda i vrsti 
kulture), 

- prihvaća se 

- lokacije i veličine (kapaciteti) priveza s 
proširenjem te novih, 

- djelomično se prihvaća, u okvirima dopuštenim 
Zakonom 

- definirati mogućnost zahvata na otocima 
/otočićima 

- ne prihvaća se. Na otocima je definirano Planom, 
a na otočićima nisu planirani zahvati gradnje, 
sukladno odredbama PP ŠKŽ. 

- čl.9.st.4.: opisati usklađenost tunogojilišta s 
prostorom ograničenja u ZOP-u, 

- prihvaća se 

- čl.9.st.7.: sidrišta utvrditi u skladu s poljima 
Posidonije oceanice,  

- prihvaća se, određeno u drugom članku 

- čl.10. i 25.: pojasniti odnosno uskladiti s 
PPŠKŽ, 

- prihvaća se, usklađeno s PPŽ 

- čl.14.: pojasniti preračunavanje površine 
poljoprivrednog posjeda, 

- prihvaća se 

- čl.18. i 20.: upitan sadržaj nove građevine 
svijetle visine etaže 2,5 m te oblikovanje 
volumena s određenom maksimalnom 
dimenzijom jednog pročelja. Uskladiti nagibe 
krova i vrstu pokrova te dozvoliti i kamene 
ploče 

- prihvaća se 

- čl. 27 – LNT: navesti naziv, lokaciju i površinu 
marine prema PPŠKŽ, 

- prihvaća se 

- čl. 28. – sidrišta: uskladiti s PPŠKŽ i posebnim 
propisima o zaštiti staništa te primijeniti i na 
ostale lokacije na kojima se planira spuštanje 
sidara. Po EU direktivama, lokacije ne smiju 
biti na poljima posidonije osim ako se 
postavljaju blokovi za bove.   

- prihvaća se 

36. 

Ante Markov 
Šibenska 30 
22243 Murter 

U. Babin bok: 
- zaključuje da dostavljena investicijsko-tehnička 

dokumentacija i studija razvoja OPG Markov 
nije valorizirana u prijedlogu Plana, 

- zaključuje da nije moguće razvijati agrarno-
turističke djelatnosti bez obalne infrastrukture tj 
pristaništa i ukrcajno-iskrcajnog mjesta 

- traži omogućiti izgradnju gospodarske zgrade 
van pojasa 200 m od obale, 

- obavještava da je građevina u uvali Babin bok 
pravomoćno legalizirana. 

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA. 
- dostavljena investicijsko-tehnička dokumentacija i 
studija razvoja OPG Markov je valorizirana ali nije 
prihvaćena jer nije u skladu s usvojenom 
koncepcijom razvoja u prostoru 
- djelomično se prihvaća, Planom se omogućuje 
formiranje pristana za gospodarske potrebe na 
svim lokacijama gdje postoje obalne građevine 
evidentirane na DOF2011 
- prihvaća se i uvodi se nova lokacija unutar zone 
za razvoj poljoprivrede 

37. 
Sven Kulušić 
Lokvice 2  

U. Pinizel, traži se: 
- premještanje zone moguće nove izgradnje 

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA. 
- prihvaća se premještanje zone moguće nove 
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22243 Murter (74-87 
st. Brooklyn, NY 
11209) 

unutar tradicijskih naseobina s lokve na k.č. 
882 na k.č. 881/3,  

- mogućnost formiranja maslinika i vinograda od 
1ha sa gospodarskom zgradom na k.č. 881/1 
na poluotoku Bodovac na mikrolokaciji gdje bi 
se ista uklopila i ostala naupadljiva u kršu, 

- mogućnost izgradnje memorijalne kapelice u 
kamenu 3x4 m tlocrtno na otoku Pinizeliću na 
k.č. 842/2. 

izgradnje 
- djelomično se prihvaća, zona za razvoj 
poljoprivrede proširena je na dio poluotoka 
Bodovac. U zahtjevu nije dovoljno precizno 
određena i opisana mikrolokacije, te se nije mogla 
vrednovati za evantualnu izgradnju.  
- prihvaća se mogućnost izgradnje memorijalnih 
kapelica unutar obuhvata Plana, ali u tlocrtnom 
gabaritu maksimalno 2 m2 
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7. PRESLIKE OČITOVANJA, PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI 
7.1. OČITOVANJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE JAVNOPRAVNIH TIJELA 
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7.2. PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA  
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