
 

 

  

              

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA         

 ZADARSKA ŽUPANIJA     

        OPĆINA SALI   

  

  

 

 

 

 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI 

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Sali 

 

 

 

  

  

  

     



 

 

  

  

Temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne Novine“ broj 153/13, 

65/17, 114/18, 39/19, 98/19) Općina Sali kao nositelj izrade Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Sali (u daljnjem tekstu Plan) organizirala je javnu 

raspravu o prijedlogu Plana u trajanju od 30 dana u periodi od 10. 03. 2020. do 10. 04. 

2020.   

Plan je bio izložen u prostorijama Općine Sali i na mrežnim stranicama Općine.  

U sklopu Javne rasprave zakazano je javno izlaganje za 24. 03. 2020.   

Zbog situacije nastale uslijed epidemije bolesti Covid-19 i zabrane okupljanja javno 

izlaganje nije održano.  

Sukladno uputama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja organizirana je 

ponovna javna rasprava u trajanju od 8 dana u periodu od 22. 06. 2020. do 30. 06. 

2020. u sklopu koje je 24. 06. 2020. održano javno izlaganje u prostorijama Općine.  

Tijekom javne rasprave prikupljene su i obrađene primjedbe, mišljenja i očitovanja svih 

sudionika u javnoj raspravi.   

Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi 

sa očitovanjem slijedi u prilogu Izvješća.  

Od ostalih sudionika tijekom javne rasprave pristiglo je ukupno 46 podnesaka sa 

ukupno 55 primjedbi   

Od toga je prihvaćeno 10 primjedbi, dok ostalih 45 nije prihvaćeno ili je djelomično 

prihvaćeno.  

Razlog neprihvaćanja primjedbi uglavnom se odnosio na širenje građevinskog 

područja naselja , a što je u suprotnosti sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji 

(„Narodne Novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).  

Popis sudionika u javnoj rasprava čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog 

plana prihvaćeni , kao i mišljenja prijedlozi i primjedbe sudionika u javnoj raspravi koji 

nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni s razlozima neprihvaćanja sastavni je dio 

ovog izvješća.   
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REPUBLIKA HRVATSKA  

ZADARSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA SALI  

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  

  

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenu („Narodne novine“, br. 153/13 i 68/17, 

114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Načelnika Općine Sali KLASA: 350-01/17-01/13 , URBROJ: 

2198/15-01-20-50, od 28. veljače  2020. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Sali objavljuje  

  

JAVNU RASPRAVU   

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sali  

  

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sali 

trajati će od 10. ožujka 2020. godine do 10. travnja  2020.  

Na javnom uvidu biti će izložen Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Sali  svakog radnog dana od 09,00 do 13,00 sati, u prostorijama Općine Sali, Sali II 74/A, 

Sali. Prijedlog IDPPU-a Općine Sali biti će dostupan i na mrežnim stranicama Općine Sali 

www.opcina-sali.hr.  

Javno izlaganje održati će se 25. ožujka 2020. godine u 12,00 sati, u prostorijama Općine Sali, 

Sali II 74/A, Sali.  

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Sali  primaju se do 14. travnja 2020. godine.  

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi:  

- upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida,  

- davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju,  

- dostavom putem pošte na adresu: Općina Sali, Jedinstveni upravni odjel, Sali II 74/A, 

23281 Sali  

  

OPĆINA SALI   

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  



 

 

  



 

 

 



 

 

REPUBLIKA HRVATSKA  

ZADARSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA SALI  

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  

  

Na temelju članka 96. do 104. Zakona o prostornom uređenu („Narodne novine“, br. 153/13 i 

68/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Jedinstveni upravni odjel Općine Sali objavljuje  

  

PONOVLJENU JAVNU RASPRAVU   

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sali  

  

Ponovljena Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Sali trajati će od 22. lipnja 2020. godine do 30. lipnja  2020.  

Uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sali  može se izvršiti 

svakog radnog dana od 09,00 do 13,00 sati, u prostorijama Općine Sali, Sali II 74/A, Sali, 

uz prethodnu najavu dolaska. Prijedlog IDPPU-a Općine Sali dostupan je i na mrežnim 

stranicama Općine Sali www.opcina-sali.hr.  

Javno izlaganje održati će se 24. lipnja 2020. godine u 12,00 sati, u prostorijama Općine Sali, 

Sali II 74/A, Sali.  

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Sali  primaju se do 1. srpnja 2020. godine.  

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi:  

- upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida,  

- davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju,  

- dostavom putem pošte na adresu: Općina Sali, Jedinstveni upravni odjel, Sali II 74/A, 

23281 Sali  

  

OPĆINA SALI   

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  



 

 

  



 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA PLANA ZA JAVNU RASPRAVU  

    



 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

SUDIONICI U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM OBAVJESTI  

  

    



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

ZAPISNIK SA JAVNE RASPRAVE  

    



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

SUDIONICI U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU MIŠLJENJA , PRIJEDLOZI I 

PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG PROSTORNOG PLANA PRIHVAĆENI  

  

     



OBRADA PRIMJEDBI ZAPRIMLJENE TIJEKOM JAVNE RASPRAVE NA   
PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SALI  

 

 

  

 

Hotel Luka 

Primjedba: Traži da se zona ugostiteljsko–turističke namjene unutar naselja Luka uskladi sa  

k. č. koje su u vlasništvu Hotela, a u skladu sa grafičkim prilogom .   

Odgovor: Primjedba se prihvaća  

 

Nikica Žampera 

Primjedba: traži da se k. č. br. 8136/5, 7940, 7939, 8300 i 8301 k.o. Žman  uvrste u 

poljoprivredno ili ostalo poljoprivredno zemljište jer se bave poljoprivredom  

Odgovor: Primjedba se prihvaća  

  

Ana Antišin 

Primjedba: Traži se korekcija granica jezgre unutar građevinskog područja naselja Žman 

vezano uz k.č. 5365/1 k.o. Žman  

Odgovor: Primjedba se prihvaća  

  

Svjetlana Kolić-Vehovec, Linda Kolić-Sobol 

Primjedba: U kartografskom prilogu plana nije označena nova međe između kč. br 5384i 

p378 k.o. Soline kao i postojeće građevine  

Odgovor: Primjedba se prihvaća  

  

Primjedba: Traži se korekcija granice jezgre unutar građevinskog područja naselja Soline  

Odgovor: Primjedba se prihvaća  

  

Marijan Božajić i ostali 

Primjedba: Traže da se proširi područje jezgre naselja unutar građevinskog područja naselja 

Soline u skladu sa grafičkim prilogom  

Odgovor: Primjedba se prihvaća  

  

Primjedba: Traže da se u grafičkom prilogu Plana (kartografski prilog u mj. 1:5000) označe 

postojeće i evidentirane zgrade unutar naselja  

Odgovor: Primjedba se prihvaća  

  

Josipa Glavan 

Primjedba: Traži da se k.č. br. 5931 k.o. Veli Rat u cijelosti uvrsti u građevinsko područje 

naselja jer se važećim planom cca 50 % iste, koja nije dostatna za gradnju, nalazi unutar 

građevinskog područja Veli Rat,   

Odgovor: Primjedba se prihvaća  

  

Leonard Lazić 

Primjedba: protivi se promjeni uvjeta gradnje za postojeće turističko naselje unutar 

Građevinskog područja naselja Sali kojim su preciznije određeni uvjeti gradnje   

Odgovor: Primjedba se prihvaća  

 



 

 

Općina Sali 

Primjedba: Traži da se smanji min. površina građevne čestice unutar izgrađenog dijela 

građevinskog područja naselja na 300 m2   

Odgovor: Primjedba se prihvaća  

  

Anka Basioli 

Primjedba: Traži da se min. površina građevne čestice vrati na 300 m2, budući da je započeta 

gradnja obiteljske kuće na k. č. 20749 k.o. Sali ( izgrađeni dio građevinskog područja) površine 

348 m2   

Odgovor: Primjedba se prihvaća  
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SUDIONICI U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA MIŠLJENJA , PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE  

NA PRIJEDLOG PROSTORNOG PLANA NISU PRIHVAĆENI ILI SU DJELOMIČNO 

PRIHVAĆENI  
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Toni Bobić-Picić 

Primjedba: Traži da se u GP naselja Luka ucrta postojeći kamp na česticama u skladu sa 

grafičkim prilogom  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Predmetno područje nalazi se izvan granica građevinskog područja naselja  

  

Primjedba: Ne slaže se sa zabranom postavljanja šatora izvan građevinskog područja  

.Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Postavljanje šatora na prostoru kampa (auto kampa) dozvoljeno je jedini unutar građevinskog 

područja sukladno Zakonu  

  

Svjetlana Kolić-Vehovec, Linda Kolić-Sobol 

Primjedba: Traži da se u slučaju rekonstrukcije zatečene građevine čija je udaljenost od međe 

manja od planom propisane ukine suglasnost susjeda i zabrana otvora ..  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Predmetnom gradnjom smanjuje se vrijednost susjedne čestice kao i protupožarni uvjeti .pa 

su propisani uvjeti nužni,  

  

Ivo Nešpor 

Primjedba: Protivi se uvjetima gradnje unutar prostora autokampa budući da  planira gradnju 

sanitarija i objekata trgovačke namjene za koje je dobivena pravomoćna građevinska dozvola.  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Uvjeti gradnje primjenjuju se za buduće zahvate u prostoru u skladu sa prirodnim okruženjem 

i ne utječu na već dobivena odobrenja  

  

Primjedba: Traži proširenje pojasa plaže na području kampa Lučica na udaljenost od 150m 

od obalne crte  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Traženo proširenje plaže nije primjereno stanju u prostoru  

  

Ines Ivanovski 

Primjedba: Traži da se k.č. br. 5754 k.o. Veli Rat uvrsti u GP naselja, jer se na istoj nalazi 

legalizirana nedovršena stambena zgrada  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća   

Širenje granica građevinskog područja naselja nije u skladu sa Odlukom o izradi plana  i 

Zakonom  

  

Sanja Prosenica 

Primjedba: Traži da se k.č. br. 7237 i 7238 k.o. Sali stare izmjere u cijelosti uvrste u izgrađeni 

dio GP naselja Sali  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Izgrađeni dio građevinskog područja naselja je temeljem Zakona područje određeno 

prostornim planom koje je izgrađeno i utvrđeno u skladu sa stanjem na terenu.  
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Tomislav Kaleb 

Primjedba: Traži da se k.č. br. 639 k.o. Savar koja se važećim Planom nalazila u zoni urbane 

aglomeracije, iz neizgrađenog dijela GP naselja uvrsti u izgrađeni dio  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Uvidom u stanje na terenu i temeljem službene dokumentacije neosporno je da se radi o 

neizgrađenom prostoru  

  

Dario Varga 

Primjedba: Traži da se k.č. br. 639 k.o. Savar koja se važećim Planom nalazila u zoni urbane 

aglomeracije, iz neizgrađenog dijela GP naselja uvrsti u izgrađeni dio  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Uvidom u stanje na terenu i temeljem službene dokumentacije neosporno je da se radi o 

neizgrađenom prostoru  

 

MO Brbinj 

Primjedba: Traži se proširenje zone plaže na prostor istezališta, a u skladu sa grafičkim 

prilogom  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća   

Istezališta za brodove sukladno svojoj funkciji  i temeljem provedbenih odredbi Plana (Članak 

64b) nalaze se u sklopu prostora luke  

  

Zlatko Pešušić 

Primjedba: Traži da se  k. č. br. 428 i 429 k.o. Zverinac uvrste u građevinsko područje naselja 

Zverinac.   

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Širenje granica GP naselja nije u skladu sa Zakonom  

  

Hotel Luka 

Primjedba: Traži da se izmjene odredbe članka 116b u pogledu kapaciteta zone ugostiteljsko-

turističke namjene unutar naselja Luka poveča na 200 kreveta,   

Odgovor: Primjedba se prihvaća_djelomično   

Izvršene su korekcije članka 16b na način da je max. kapacitet zone brisan  

  

Martina Marčina 

Primjedba: traži da se k.č. male površine u naselju Luka zadrže unutar granica jezgre naselja 

(ruralne aglomercije)..  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Jezgra naselja podrazumijeva uglavnom izgrađeno sub standardno područje unutar granica 

GP naselja koje se zadržava u zatečenom stanju  

  

Jagoda Šarunić-Ratković 

Primjedba: traži da se prošire granice građevinskog područja naselja Savar i k.č. b.r. 23/1 i 

415 k.o. Savar uvrste u GP naselja.  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Širenje građevinskog područja naselja nije u skladu sa Zakonom   
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Pavo Nuić, Bernardica Erceg 

Primjedba: Moli se proširenje granica obuhvata UPU-a turističke zone „Trstenica“ na k.č. br. 

6384/4 i 6384/5 k.o. Žman, koje se nalaze u blizini predmetne turističke zone   

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Granice UPU-a građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja utvrđene 

su temeljem Prostornog plana Zadarske županije i sukladno Zakonu i nije dozvoljeno širenje 

istih.   

  

Mate Mandić 

Primjedba: Traži da se za gradnju na  k.č. br. 1188 i 1203 k.o. Žman ukine obveza izrade 

urbanističkog plana uređenja   

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Predmetni zahtjev već je prihvaćen u prijedlogu Plana koji je bio izložen na Javnom uvidu   

  

MO Savar 

Primjedba: Traži da se k.č. br. 639 k.o. Savar koja se važećim Planom nalazila u zoni urbane 

aglomeracije, iz neizgrađenog dijela GP naselja uvrsti u izgrađeni dio, kako bi se omogućila 

gradnja zgrada na građevnim česticama. površine 500m2  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Uvidom u stanje na terenu i temeljem službene dokumentacije neosporno je da se radi o 

neizgrađenom prostoru unutar kojeg je temeljem predmetnog Prijedloga Izmjene i dopuna 

Plana dozvoljena gradnja na građevnim česticama min. površine 400 m2  

  

Čedo Mihovilović 

Primjedba: Traži da se k.č. br. 531 k.o. Zverinac u cijelosti uvrsti u izgrađeni dio građevinsko 

područje naselja jer je u sadašnjoj situaciji neupotrebljiva   

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Predmetni zahtjev značio bi širenje građevinskog područja naselja za cca1800 m2 što je u 
suprotnosti sa Zakonom , a dio predmetne čestice koja se nalazi unutar građevnog područja 
površine je cca 1400 m2 što je dostatno za formiranje tri građevne čestice i moguću gradnju 
na istim  
  

Nedjeljka Ivanov 

Primjedba: Traži da se za gradnju na  k.č. br. 1188 i 1203 k.o. Žman ukine obveza izrade 

urbanističkog plana uređenja   

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Predmetni zahtjev već je prihvaćen u prijedlogu Plana koji je bio izložen na Javnom uvidu   

  

Gianni Tonc 

Primjedba: Traži da se k.č. br. 5411, 5412 i 5410/2 k.o. Veli Rat uvrste u građevinsko područje 

naselja  

Verunić   

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Formiranje novih izdvojenih dijelova građevinskog područja naselja na predmetnoj lokaciji nije 

u skladu sa Zakonom  

  

Gordana Šimićev 

Primjedba: Traži da se k.č. br. 97/2 k.o. Brbinj uvrsti u građevinsko područje naselja Brbinj  
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Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Širenje građevinskog područja naselja nije u skladu sa Zakonom   

  

Svjetlana Kolić-Vehovec, Linda Kolić-Sobol 

Primjedba: Traži da se u slučaju rekonstrukcije zatečene građevine čija je udaljenost od međe 

manja od planom propisane ukine suglasnost susjeda i zabrana otvora ..  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Predmetnom gradnjom smanjuje se vrijednost susjedne čestice kao i protupožarni uvjeti .pa 

su propisani uvjeti nužni,  

  

Primjedba: Traži da se zadrže uvjeti za smještaj vozila na građevnoj čestici u skladu sa 

člankom 57a važećeg plana koji dozvoljava :“Izuzetno, unutar ruralnih aglomeracija i unutar 

izgrađenog dijela građevinskog područja, i ukoliko nema uvjeta za uređenje parkirališta ili gradnju 

garaže na građevnoj čestici, moguće je riješiti smještaj vozila na javnom parkiralištu“   

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Na predmetnom prostoru ne postoje javna parkirališta što u konkretnom slučaju onemogućava 

gradnju dok se ista ne izgrade   

  

Sinaj Bubica 

Primjedba: Korekcija uvjeta gradnje unutar jezgri naselja (članak 30) kojom bi se omogućila 

nadogradnja zgrade „ Pri čemu je mjerodavna visina susjedne niže zgrade“  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Planom su propisani uvjeti gradnje i rekonstrukcije unutar jezgre naselja sa jasno utvrđenim 

parametrima, na način da je „maksimalni broj nadzemnih etaža je 3, odnosno najviše V= 10 

m“;  

a samo iznimno dozvoljeno je povećanje propisanih parametara i to u slučajevima „ukoliko se 
na taj način slijedi visina susjednih zgrada na neposredno susjednim građevnim česticama, 
pri čemu je mjerodavna visina susjedne niže zgrade“.  

  

Alen Divković 

Primjedba: Traži da se k.č. br. 207 k.o. Zverinac na kojoj je izgrađena zgrada starija od 15. 

02..1968. i koja se nalazi uz građevinsko područje naselja Zverinac uvrsti u isto  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Nije dozvoljeno širenje građevinskog područja naselja , a zatečena legalna građevina zadržava 

se u prostoru temeljem Zakona.  

  

Siniša Romih 

Primjedba: Traži da se smanji min. širina pristupnog puta i u neizgrađenim dijelovima naselja 

kada zatečeno stanje na terenu to uvjetuje  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Predložena iznimka odnosi se samo na izgrađeni dio budući da zatečeno stanje u konkretnom 

slučaju podrazumijeva izgrađene strukture koje uvjetuju propisanu iznimku.  

  

Primjedba: Traži da se smanji min. površina građevinske čestice u neizgrađenim dijelovima 

naselja na 300m2   

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Planom određena površina uvjetovana je načinom gradnje cilju očuvanja osjetljivog otočnog 

prostora.   
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Marko Romih, Zagreb 

Primjedba: Traži da se smanji min. širina pristupnog puta i u neizgrađenim dijelovima naselja 

kada zatečeno stanje na terenu to uvjetuje  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Predložena iznimka odnosi se samo na izgrađeni dio budući da zatečeno stanje u konkretnom 

slučaju podrazumijeva izgrađene strukture koje uvjetuju propisanu iznimku.  

  

Primjedba: Traži da se smanji min. površina građevinske čestice u neizgrađenim dijelovima 

naselja na 300m2   

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Planom određena površina uvjetovana je načinom gradnje i u cilju očuvanja osjetljivog otočnog 

prostora.   

  

Vesna Brunac 

Primjedba: Traži da se k.č. br. 1804/1 k.o. Brbinj uvrsti u građevinsko područje naselja Brbinj  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Širenje građevinskog područja naselja nije u skladu sa Zakonom   

  

Darko Tajmin 

Primjedba: Traži da se k.č. br. 5548 k.o. Dragove uvrsti u cijelosti u građevinsko područje 

naselja Dragove  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Širenje građevinskog područja naselja nije u skladu sa Zakonom   

  

Marijan Božajić i ostali 

Primjedba: Traže da se iz neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja izostavi dio k.č. 

br.6219 k.o. Soline zbog nepovoljne konfiguracije terena i neriješenih vlasničkih odnosa, te da 

se površina od cca 8000 m2 odredi na drugom prostoru povoljnijem za gradnju  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Planom određena predmetna površina na dijelu k.č. br.6219 k.o. Soline utvrđena je ranijom 
prostorno planskom dokumentacijom i zaokružuje prostor prirodne uvale naselja sa kojim 
tvori prostorno-logičnu cjelinu.  

  

Primjedba: Traže da se iz neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja izostavi dio k.č. 

br.6219 k.o. Soline zbog nepovoljne konfiguracije terena i neriješenih vlasničkih odnosa, te da 

se neizgrađeni dio građevinskog područja naselja formira u dijelu uz obalu u skladu sa 

grafičkim prilogom  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Predloženo formiranje novog izdvojenog dijela građevinskog područja naselja nije u skladu sa 

Zakonom  

  

Gojko Šarunić 

Primjedba: Traže da se u Plan ucrta već započeti put za uvalu Ovca  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Planom je obuhvaćena osnovna prometna infrastruktura, a rekonstrukcija i gradnja pojedinih 

pristupnih puteva moguća je temeljem detaljnije dokumentacije  
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Berislav Ortynski i Lucija Pezo 

Primjedba: Traže da se korigiraju uvjeti gradnje na način da je:  
- površina građevne čestice izvan jezgre naselja 

300 m2 

 -  koeficijent iskoristivosti izvan jezgri 0,6  

- broj etaža 3 na 2  

Odgovor: Primjedba se djelomično  prihvaća  

Površina čestice unutar izgrađenog dijela građevinskog područja smanjuje se na 300 m².  

Planom određeni uvjeti gradnje usklađeni su sa zatečenim stanjem na terenu, tradicijom i 

pravilima struke   

  

Faust Dominis 

Primjedba: Traži da se k.č. br. 20780 k.o. Sali koja se nalazi u zoni gospodarske namjene – 

pretežno zanatska proizvodnja uvrsti u građevinsko područje naselja – neizgrađeni dio  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Širenje građevinskog područja naselja nije u skladu sa Zakonom   

  

Branimir Filipi 

Primjedba: Traži da se k.č. br. 20727 k.o. Sali koja se nalazi u zoni gospodarske namjene – 

pretežno zanatska proizvodnja uvrsti u građevinsko područje naselja – neizgrađeni dio  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Širenje građevinskog područja naselja nije u skladu sa Zakonom   

  

Nada Vucelić 

Primjedba: Traži da se k.č. br. 50525 k.o. Dragove na kojoj se nalazi legalna građevina uvrsti 

iz neizgrađenog u izgrađeni dio građevinskog područja naselja Dragove   

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Neizgrađeni dio građevinskog područja je područje određeno prostornim planom planirano za 

daljnji razvoj, promatrano kao cjelina neovisno da li se na njenu nalaze pojedine izgrađene 

građevne čestice   

  

Marina Vucelić 

Primjedba: Traži da se u grafičkom dijelu plana korigira linija zaštitnih zona –zona zabrane 

gradnje u naselju Dragove  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Granice zaštitnih zona ucrtane su sukladno zahtjevu nadležnog ministarstva  i temeljem 

Pravilnika o zaštitnim i sigurnosnim zonama oko vojnih lokacija i građevina (NN 122/15.)  

  

 

 

Gordan Vucelić 

Primjedba: smatra da u slučajevima dozvoljene gradnje građevina suvremenog 

arhitektonskog izraza nema smisla ograničavati obradu pročelja ili boju pokrova   

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Planom su dane smjernice u pogledu oblikovanja građevina u cilju prilagodbe zatečenom 

okruženju.  
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Ljiljana Radoš, Zadar 

Primjedba: Traži da se k.č. br. 5410, k.o. Veli Rat uvrsti u građevinsko područje naselja 

Verunić   

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Širenje građevinskog područja naselja nije u skladu sa Zakonom, kao ni formiranje novih 

izdvojenih dijelova građevinskog područja naselja na predmetnoj lokaciji.  

  

Svetoslav Dragovčić, Dragove 

Primjedba: Traži da se smanji zona zabrane gradnje oko uvale Paprenica, Dumboka i Bukašin  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Granice zaštitnih zona ucrtane su sukladno zahtjevu nadležnog ministarstva  i temeljem 

Pravilnika o zaštitnim i sigurnosnim zonama oko vojnih lokacija i građevina (NN 122/15.)  

  

Šime Filipi, Sali 

Primjedba: Traži da se vrati min. površina građevne čestice na 250 m2, ili da se k.č. br. 20750 

k.o. Sali uvrsti u jezgru naselja kako bi se na njoj mogla graditi kuća  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Površina predmetne čestica nedostatna je za gradnju obiteljske kuće u skladu sa pravilima 

struke, a ista se nalazi na rubu izgrađenog dijela naselja Sali te je kao takvu nije moguće uvrstiti 

unutar jezgra naselja  

  

Miro Vidučić, Savar 

Primjedba: Traže da se u Plan ucrta već započeti put za uvalu Ovca  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Planom je obuhvaćena osnovna prometna infrastruktura, a rekonstrukcija i gradnja pojedinih 

pristupnih puteva moguća je temeljem detaljnije dokumentacije  

  

Mate Čavarović, Velika Gorica 

Primjedba: Traži da se proširi područje jezgre naselja Luka u skladu sa granicama područja 

ruralne aglomeracije iz trenutno važećeg plana  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća  

Detaljnom analizom zatečenog područja utvrđeno je da prostor ruralne aglomeracije iz 

trenutno važećeg plana obuhvaća većim dijelom neizgrađena područja za koje nije primjereno 

propisati uvjete gradnje koji su predloženi za jezgru (gusto izgrađeni dio) naselja  

  

  

  

   


