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48  oglas Slobodna Dalmacija
PETAK, 19.3.2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TISNO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/21-01/26
URBROJ:2182/05-01-21-2
Tisno, 17.ožujka 2021.godine 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije“ br. 5/13 i „Službeni glasnik Općine Tisno“ br. 1/18, 2/20 i 
2/21) i članka 5. i 18.a  Odluke o stjecanju nekretnina te uvjetima, načinu i 
postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Tisno („Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 11/11 i „Službeni glasnik Općine 
Tisno“ br. 5/14 i 9/14 - pročišćeni tekst i 7/20) te Odluke o raspisivanju javnog 
natječaja za zamjenu nekretnina (Službeni glasnik Općine Tisno br. 3/21), 
Općinsko vijeće Općine Tisno raspisuje 

JAVNI  NATJEČAJ  ZA  ZAMJENU NEKRETNINA 

1. Predmet zamjene je nekretnina katastarske oznake čest.zem.13463/16 
K.O. Murter-Betina, površine 311 m2, smještena na području naselja 
Betina, prema Prostornom planu uređenja Općine Tisno („Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije“ broj:1/07 i 14/09, i „Službeni glasnik Općine 
Tisno“ broj:2/14, 8/15, 4/16, 6/18, 4/19 i 3/20), unutar granica obuhvata 
neizgrađenog (uređenog) dijela građevinskog područja gospodarske 
namjene – zona K2 (poslovna namjena – pretežito trgovačka) u naselju, 
te dijelom uz koridor odnosno planirani koridor prometnice – nerazvrstane 
ceste, vlasništva Općine Tisno, Uska ulica 1, Tisno, OIB: 00699288369, za 
cijelo,
koja se mijenja za nekretninu 
katastarske oznake čest.zem.6568/8 K.O. Murter-Betina, površine 311 
m2, smještenu na području naselja Betina, prema Prostornom planu 
uređenja Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ 
broj:1/07 i 14/09, i „Službeni glasnik Općine Tisno“ broj:2/14, 8/15, 4/16, 
6/18, 4/19 i 3/20), unutar granica obuhvata neizgrađenog (uređenog) dijela 
građevinskog područja gospodarske namjene – zona K2 (poslovna namjena 
– pretežito trgovačka) u naselju, te na koridoru odnosno planiranom koridoru 
prometnice – nerazvrstane ceste, vlasništva „Plodine“ d.d. za trgovinu i 
usluge, Ružićeva 29, Rijeka, OIB: 92510683607, za cijelo.
2. Procijenjena tržišna vrijednost nekretnine katastarske oznake čest.
zem.13463/16 K.O. Murter-Betina, površine 311 m2, vlasništva Općine 
Tisno, prema Elaboratu procjene tržišne vrijednosti nekretnine, od dana 
24.veljače 2021.godine, izrađenom od Stalnog sudskog vještaka za 
graditeljstvo i procjenu nekretnina Mirko Sladoljev, dip.ing.arh., iznosi 
146.792,00 kn (bez PDV-a).
Procijenjena tržišna vrijednost nekretnine katastarske oznake čest.
zem.6568/8 K.O. Murter-Betina, površine 311 m2, vlasništva „Plodine“ 
d.d. za trgovinu i usluge, prema Elaboratu procjene tržišne vrijednosti 
nekretnine, od dana 11.ožujka 2021.godine, izrađenom od Stalnog sudskog 
vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Mirko Sladoljev, dip.ing.arh., 
iznosi 146.792,00 kn (bez PDV-a).
3. Zamjena nekretnina provesti će se sustavom zatvorenih ponuda. 
4. Sudionici natječaja mogu biti sve fizičke osobe koje su hrvatski državljani 
i pravne osobe registrirane u RH, te strane osobe ako ispunjavaju zakonom 
predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina u RH. 
5. Jamčevina se ne plaća. 
6. Poseban uvjet natječaja je dokaz o pravu vlasništva nekretnine 
katastarske oznake čest.zem.6568/8 K.O. Murter-Betina, površine 311 m2, 
za cijelo.
7. Pismena  ponuda mora sadržavati:
a) ime i prezime, prebivalište i OIB za fizičku osobu odnosno naziv, OIB, 
sjedište i  podatak o osobi ovlaštenoj za zastupanje za pravnu osobu, 
b) izjavu ponuditelja da prihvaća uvjete natječaja, 
c) preslika osobne iskaznice odnosno izvadak iz sudskog registra kojim 
se dokazuje pravni subjektivitet (ne stariji od 1 mjesec od dana objave 
natječaja), 
d) dokaz o pravu vlasništva nekretnine katastarske oznake čest.zem.6568/8 
K.O. Murter-Betina, površine 311 m2, za cijelo (izvadak iz zemljišne knjige u 
originalu).
8. Rok za podnošenje ponuda za zamjenu nekretnine je 8 (osam) dana, a 
počinje se računati slijedećeg dana od dana objavljivanja teksta ovog javnog 
natječaja u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“. Javni natječaj će se ujedno 
objaviti na web stranici Općine Tisno www.tisno.hr i oglasnoj ploči Općine 
Tisno. 
9. Ponude za zamjenu nekretnine dostavljaju se u zatvorenim omotnicama s 
naznakom „ ZA NATJEČAJ, ZA ZAMJENU NEKRETNINE – NE OTVARAJ 
“ na slijedeću adresu:  Općina Tisno, Povjerenstvo za provođenje 
natječaja za zamjenu nekretnina, Uska ulica 1, 22240 Tisno. 
10. Ponude se mogu predati neposredno u prijamnu pisarnicu Općine Tisno 
ili preporučeno putem pošte. 
11. Svaka dostavljena ponuda smatrati će se valjanom ukoliko sadrži sve 
tražene podatke i potrebnu dokumentaciju te ukoliko je pravovremeno 
dostavljena. Nerazumljive, neodređene, nepotpune i nepravovremene 
ponude, smatrati će se nevaljanima i neće se razmatrati. 
12. Napomena: Troškove procjene nekretnina od strane ovlaštenog 
sudskog vještaka i objave natječaja podmiruje najpovoljniji ponuditelj te će 
se obračunati prilikom sklapanja ugovora. 
13. Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 3 (tri) dana o dana primitka 
poziva sklopiti ugovor o zamjeni nekretnina, u protivnom će se smatrati da je 
odustao od zamjene nekretnina. 
14. Ovaj javni natječaj će se ponoviti ako se na natječaj nitko ne javi, ako 
pristigle ponude ne ispunjavaju uvjete natječaja ili ako neki od utvrđenih 
najpovoljnijih ponuditelja odustane od svoje ponude.
15. Zamjena se obavlja načinom „viđeno – zamijenjeno“ što isključuje bilo 
kakve naknadne prigovore.
16. Otvaranje ponuda obaviti će imenovano Povjerenstvo za provođenje 
javnog natječaja za zamjenu nekretnina u sali za sastanke Općine Tisno, 
Uska ulica 1, u 13:00 h, trećeg dana od zadnjeg dana isteka roka za 
podnošenje ponuda (za slučaj blagdana ili neradnog dana biti će to prvi 
slijedeći radni dan). 
17. O rezultatima izbora ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku 
od 5 (pet) dana od dana donošenja Odluke o zamjeni nekretnina koju donosi 
Općinsko vijeće Općine Tisno.
18. Općinsko vijeće Općine Tisno pridržava pravo poništenja ovog natječaja 
bez posebnog obrazloženja u svakoj fazi postupka, kao i pravo ne izbora 
najpovoljnijeg ponuditelja za zamjenu nekretnine iz ovog javnog natječaja. 
19. Dodatne informacije u svezi javnog natječaja mogu se dobiti u Upravnom 
odjelu za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te 
komunalne poslove Općine Tisno, Uska ulica 1, Tisno, na telefon 022/438-
238, 439-262, svakim radnim danom od 8:00 do 15:00.

                                                                               PREDSJEDNIK: 
 Petar Jakovčev, v.r.

društvo s ograničenom odgovornošću                                                           
10000 Zagreb, Ulica kneza Branimira 1

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za davanje u zakup 

šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

Hrvatske šume d.o.o. Zagreb objavljuju javni poziv 
za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta 

u vlasništvu Republike Hrvatske. 
Uvjeti javnog poziva objavljeni su na mrežnoj stranici: 

http://nadmetanja.hrsume.hr/

REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TISNO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/21-01/25
URBROJ:2182/05-01-21-2
Tisno, 17.ožujka 2021.godine

Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno («Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije» br. 5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18, 2/20 
i 2/21) i članka 5. i 8. Odluke o stjecanju nekretnina te uvjetima, načinu i 
postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Tisno ( Službeni 
vjesnik Šibensko- kninske županije br. 11/11 i Službeni glasnik Općine Tisno 
br. 5/14 i 9/14- pročišćeni tekst, 7/20 ) te  Odluke o raspisivanju javnog 
natječaja za prodaju nekretnine oznake čest.zem.7760/70 K.O.Tisno ( 
Službeni glasnik Općine Tisno br. 3/21) Općinsko vijeće Općine Tisno 
raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ  ZA  PRODAJU  NEKRETNINE

1. Predmet prodaje je čest.zem.7760/70 Z.U.6655 K.O.Tisno,  za cijelo, 
površine 1401 m2. 
Nekretnina je vlasništva Općine Tisno, katastarske kulture „prirodno 
neplodno zemljište“, smještena  u Općini Tisno, naselje Dazlina,  a prema 
važećem PPU Općine Tisno nalazi se unutar granica obuhvata izgrađenog 
dijela građevinskog područja naselja – zona S (stambena namjena), te uz 
koridor državne ceste D59. 
2. Početna cijena za nekretninu iz točke 1.  ovog natječaja iznosi 111 kn/m2. 
3. Prodaja  nekretnine provesti će se sustavom zatvorenih ponuda. 
4. Sudionici natječaja mogu biti sve fizičke osobe koje su hrvatski državljani 
i pravne osobe registrirane u RH, te strane osobe ako ispunjavaju zakonom 
predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva u Republici Hrvatskoj.
5. Zainteresirani ponuđači dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% 
od navedene početne cijene nekretnine  na račun Općine Tisno broj:  
HR822407000-1845400006, model HR68, pozivom na broj 7242-OIB s 
naznakom «Jamčevina za natječaj za prodaju nekretnine».
Izabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u ukupan iznos kupoprodajne 
cijene dok se ostalima vraća u nominalnom iznosu bez kamata u roku od 8 
dana od dana donošenja odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuđača.
6. Ponuda za kupnju nekretnine mora sadržavati:
a)  ime i prezime, prebivalište  i OIB ponuđača odnosno naziv tvrtke s 
adresom sjedišta, kao i kontakt broj ponuditelja,
b)  oznaku  nekretnine za koju se natječu, 
c)  iznos ponuđene kupoprodajne cijene po m2, 
d)  dokaz o uplati jamčevine, 
e)  preslika osobne iskaznice odnosno izvoda iz sudskog registra ponuditelja.
7. Rok za podnošenje ponuda za kupnju nekretnine izložene na prodaju je 
8 dana, a počinje se računati slijedećeg dana od dana objavljivanja teksta 
ovog javnog natječaja u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“.  Javni natječaj 
će se ujedno objaviti na web stranici Općine Tisno www.tisno.hr i oglasnoj 
ploči Općine Tisno. 
8. Ponude za kupnju nekretnina  izloženih na prodaju u ovom javnom 
natječaju dostavljaju se u zatvorenim omotnicama s naznakom „ ZA 
NATJEČAJ, ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARAJ “  na slijedeću 
adresu:  Općina Tisno, Povjerenstvo za provođenje natječaja za prodaju 
nekretnina, Uska ulica 1, 22240 Tisno. 
9. Ponude se mogu predati neposredno u prijamnu pisarnicu Općine Tisno 
ili preporučeno putem pošte. 
10. Svaka dostavljena ponuda koja se odnosi na kupnju nekretnine izložene 
na prodaju putem ovog natječaja, smatrati će se valjanom ukoliko sadrži 
sve tražene podatke i potrebnu dokumentaciju te u koliko je pravovremeno 
dostavljena. Nerazumljive, neodređene, nepotpune i nepravovremene 
ponude, smatrati će se nevaljanima i neće se razmatrati. 
11. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda onog ponuđača koji uz 
ispunjavanje uvjeta iz ovog  natječaja ponudi najveću cijenu po m2.   
12. Napomena: U početnu cijenu nisu uključeni troškovi procjene nekretnine 
od strane ovlaštenog sudskog vještaka i troškovi objave natječaja. Navedeni 
troškovi će se naknadno uračunati prilikom sklapanja ugovora te ih je 
stranka dužna podmiriti.
13. Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 3 dana o dana poziva 
prodavatelja sklopiti kupoprodajni ugovor. Kupac je dužan preostali 
iznos kupoprodajne cijene (razlika između ponuđenog iznosa i uplaćene 
jamčevine) platiti najkasnije u roku 30 dana od dana zaključenja ugovora. 
Tabularna izjava potrebna za uknjižbu prava vlasništva nekretnine izložene 
na prodaju izdati će se nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti. 
14. Kupac je obvezan, ukoliko zakasni sa plaćanjem kupoprodajne cijene, 
na plaćanje zakonskih zateznih kamata od dana dospijeća do dana plaćanja. 
15. Prodavatelj ima pravo da, u koliko kupac zakasni sa plaćanjem 
kupoprodajne cijene više od 90 dana, može raskinuti kupoprodajni ugovor, a 
uplaćenu jamčevinu zadržati.
16. Jamčevina uplaćena po utvrđenom najpovoljnijem ponuditelju zadržava 
se i uračunava u kupoprodajnu cijenu. Najpovoljniji ponuditelj nema pravo 
na povrat uplaćene jamčevine ako u roku iz točke 13. iz neopravdanih 
razloga ne sklopi ugovor sa ponuditeljem.
17. Ovaj javni natječaj će se ponoviti ako se na natječaj nitko ne javi ili ako 
neki od utvrđenih najpovoljnijih ponuditelja odustane od svoje ponude.
18. Prodaja se obavlja načinom „viđeno – kupljeno“ što isključuje bilo kakve 
naknadne prigovore.
19. Otvaranje ponuda obaviti će imenovano Povjerenstvo za provođenje 
javnog natječaja  za prodaju nekretnine u sali za sastanke Općine Tisno, u 
13:00 h, trećeg dana od zadnjeg dana isteka roka za podnošenje ponuda 
( za slučaj blagdana ili neradnog dana biti će to prvi slijedeći radni dan ). 
20. O rezultatima izbora   ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u 
roku od 5 dana od dana od dana donošenja Odluke o prodaji nekretnine u 
vlasništvu Općine Tisno koju donosi Općinsko vijeće Općine Tisno. 
21. Općinsko vijeće Općine Tisno pridržava pravo poništenja ovog natječaja 
bez posebnog obrazloženja u svakoj fazi postupka, kao i pravo ne izbora 
najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine iz ovog javnog natječaja. 
22. Dodatne informacije u svezi objavljivanja javnog natječaja mogu se 
dobiti u Upravnom odjelu za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje 
i planiranje te  komunalne poslove Općine Tisno, Uska ulica 1, Tisno  na 
telefon 022/438-238, 439-262, svakim radnim danom od 8:00 do 15:00.

                                                                               PREDSJEDNIK:
 Petar Jakovčev, v.r.

Na temelju Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN: 112/2018) 
i članku 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN:59/2018) izrađivač 
geodetskih elaborata GEODETSKA MJERENJA d.o.o., Šibenik, A. 
Starčevića 7, OIB: 82520720471, objavljuje:

JAVNI POZIV 

NOSITELJIMA PRAVA NA  PREDMETNIM KATASTARSKIM 
ČESTICAMA I NOSITELJIMA PRAVA NA KATASTARSKIM 

ČESTICAMA KOJE NEPOSREDNO GRANIČE SA KATASTARSKIM 
ČESTICAMA KOJE SU PREDMET GEODESKOG ELABORATA ZA 

POTREBE PROVOĐENJA PROMJENA U KATASTRU ZEMLJIŠTA U 
SVRHU PROVEDBE LOKACIJSKE DOZVOLE na zahtjev M.L. BAY 
DEVELOPMENT D.O.O. ZA USLUGE, BISEROVA 16, SPLIT, 21000 

SPLIT, OIB: 09736474915.

Katastarska općina: PRIMOŠTEN, Katastarske čestice: 4273, 4274, 4275/1, 
4275/10, 4275/11, 4277/1, 4277/2, 4277/3, 4277/4, 4277/5, 4277/6, 4277/9, 
4277/10, 4277/11, 4277/12, 4277/19, 4278, 4279/1, 4279/2, 4279/3, 4280/1, 
4280/2, 4280/3, 4281/1, 4281/3, 4281/4, 4281/5, 4281/6, 4282/3, 4282/4, 
4282/5, 4282/6, 4285/7, 4380/9, 4380/17, 4380/24, 4380/25, 4380/34, 
4380/35, 4380/38, 4380/39, 4380/44 – predmetne katastarske čestice
Javni uvid u izrađeni elaborat održat će se u 25.03.2021 u 08:30 na 
predmetnoj katastarskoj čestici.
Osoba za kontakt: Marko Orlović mag. ing. geod. Et geoinf., 022/200-853

Direktor: Ivica Hobar dipl. ing. geod.

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za urbanizam, 
prostorno planiranje i zaštitu okoliša

KLASA: 350-02/20-01/05
URBROJ: 2117/01-06/17-21-28
Dubrovnik, 18. ožujka 2021.

Na temelju članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju 
(„Narodne novine“ broj: 153/13, 65/17,114/18, 39/19 i 98/19 dalje 
u tekstu: Zakon), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 
„Jakljan“ („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 14/20) te 
Zaključka Gradonačelnika Grada Dubrovnika od 18. ožujka 2021. 
godine, KLASA: 350-02/20-01/05, URBROJ: 2117/01-01-21-27, 
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša 
kao Nositelj izrade objavljuje:

JAVNU RASPRAVU
(javni uvid i javno izlaganje)

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Jakljan“

Javni uvid trajat će 30 dana, od 26. ožujka do zaključno 24. 
travnja 2021. godine svaki dan od 09.00 do 19.00 sati u Luži 
(ispod zvonika), Luža 1, Dubrovnik, na mrežnim stranicama 
Grada Dubrovnika te na mrežnim stranicama Ministarstva 
prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Javno izlaganje održat će se u utorak, 30. ožujka 2021. u 11.00 
sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u 
Dubrovniku (uz primjenu svih aktualnih protuepidemijskih mjera) 
te putem on line sustava u koji se sudionici prethodno trebaju 
prijaviti putem e-maila javna.rasprava@dubrovnik.hr na način 
da pošalju svoje podatke (ime, prezime i e-mail adresa) najkasnije 
do 9:00 sati na dan održavanja javnog izlaganja kako bi im se na 
vrijeme mogla uputiti pozivnica za online video poziv i upute.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana 
uređenja „Jakljan“ mogu se dati na način da sudionici u javnoj 
raspravi: 
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim 

rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode 
javno izlaganje,

- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog 
izlaganja,

- svoje prijedloge i primjedbe u pisanom obliku dostave 
na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za urbanizam, 
prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, 
Dubrovnik ili putem e-maila na adresu javna.rasprava@
dubrovnik.hr od 26. ožujka do zaključno 26. travnja 2021.

Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisane te moraju sadržavati 
ime i prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe 
koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, ne moraju se uzeti 
u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
 
Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za 
urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, 
Dubrovnik, na telefon +385 (0)20 351 811 ili e-mail: 
urbanizam@dubrovnik.hr

PROČELNICA:
Jelena Lončarić

dipl. iur., univ. spec. admin. urb.



1.5 Objava javne rasprave o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja 1.24 „Jakljan“ u 
Dubrovačkom Vjesniku 
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MALI OGLASI I SJEĆANJA

MALI OGLASI

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA
Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br.41/14.) obavještavamo 

klijente - potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu mogu iskazati 
prigovorom u pisanoj formi u našim poslovnim prostorijama pri čemu ćemo Vam 

bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora. Prigovor također možete 
poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, na adresu: Trgovac, grad, 

adresa: Dubrovački vjesnik d.o.o., Dubrovnik, Vukovarska 10 ili na telefaks broj: 
020-357-033 ili na e-mail adresu: marketing@dubrovacki.hr  |  Trgovac se obvezuje 
u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u pisanom obliku u roku od 15 dana od 

dana zaprimanja prigovora.

IZNAJMLJIVANJE

KUPNJA

PRODAJA 
NEKRETNINA

IZNAJMLJUJE se stan, 
namješten sa velikim bal-
konom, na duže vrijeme, 
samo bračnom paru u 
Šipčinama. Tel. 425-906. 

1510-45851 

IZNAJMLJUJEM garso-
njeru, kompletno uređe-
nu u Staroj Mokošici. Osi-
gurano parkirno mjesto. 
Mob. 098-169-3627. 

1510-45854 

KUPUJEM poljoprivred-
no zemljište 150 - 300 m2. 
Može i najam uz naknadu 
od Komolca do Orašca. 
Tel. 453-244. 

1510-45853 

STARA MOKOŠICA pro-
dajem dvosoban stan - 50 
m2. Mob. 098-169-3627. 

1510-45855 

PRODAJEM kuću u Sta-
roj Mokošici. Mob. 098-
757-897. 

1510-45858 

ZAMJENA stana, jedno-
soban u prizemlju, za veći 
uz moju nadoplatu. Mob. 
097-7700-991. 

1510-45859 

PRODAJA ovčjeg gnoji-
va, krumpira i kapule. Na-
zvati na 098-915-9897 ili 
091-514-9607. 

142462-45822 

PRODAJEM koke nesi-
lice. Mob. 091-138-1548. 

1510-45834 

PRODAJEM ovčji gnoj, 
vreća 25 kn, sa dostavom 
po gradu i okolici. Mob. 
099-681-5456. 

1510-45836 

PRODAJEM motokulti-
vator 14 KS i traktor IMT 
558, balirka, kosilica, sa-
kupljač. Mob. 098-966-
2244. 

1510-45852 

PRODAJEM koke nesi-
lice. Mob. 098-225-406, 
099-5167-115. 

1510-45857 

VIŠEGODIŠNJE isku-
stvo u orezivanju masli-
na, agruma, voćaka, koš-
nja trave, uređenje đar-
dina. Mob. 091-937-4727. 

1510-45835 

OTKUPLJUJEM stari ko-
vani novac, slike, značke, 
medalje, sablje, razgled-
nice, sve vrste starina. 
Mob: 095-196-7299, 091-
170-9955. 

1510-45856 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
KLASA: 350-02/20-01/05
URBROJ: 2117/01-06/17-21-28
Dubrovnik, 18. ožujka 2021.

Na temelju članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ 
broj: 153/13, 65/17,114/18, 39/19 i 98/19 dalje u tekstu: Zakon), Odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja „Jakljan“ („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 
14/20) te Zaključka Gradonačelnika Grada Dubrovnika od 18. ožujka 2021. godine, 
KLASA: 350-02/20-01/05, URBROJ: 2117/01-01-21-27, Upravni odjel za urbanizam, 
prostorno planiranje i zaštitu okoliša kao Nositelj izrade objavljuje:

JAVNU RASPRAVU
(javni uvid i javno izlaganje)

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Jakljan“
Javni uvid trajat će 30 dana, od 26. ožujka do zaključno 24. travnja 2021. godine 
svaki dan od 09.00 do 19.00 sati u Luži (ispod zvonika), Luža 1, Dubrovnik, na 
mrežnim stranicama Grada Dubrovnika te na mrežnim stranicama Ministarstva 
prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Javno izlaganje održat će se u utorak, 30. ožujka 2021. u 11.00 sati u Velikoj 
vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku (uz primjenu svih 
aktualnih protuepidemijskih mjera) te putem on line sustava u koji se sudionici 
prethodno trebaju prijaviti putem e-maila javna.rasprava@dubrovnik.hr na način da 
pošalju svoje podatke (ime, prezime i e-mail adresa) najkasnije do 9:00 sati na dan 
održavanja javnog izlaganja kako bi im se na vrijeme mogla uputiti pozivnica za online 
video poziv i upute.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Jakljan“ 
mogu se dati na način da sudionici u javnoj raspravi: 
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja   
   usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- svoje prijedloge i primjedbe u pisanom obliku dostave na adresu: Grad Dubrovnik, 
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, 
Dubrovnik ili putem e-maila na adresu javna.rasprava@dubrovnik.hr od 26. ožujka 
do zaključno 26. travnja 2021.
Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisane te moraju sadržavati ime i prezime, 
adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu 
čitko napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno 
planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, na telefon +385 (0)20 351 811 
ili e-mail: urbanizam@dubrovnik.hr

PROČELNICA:
Jelena Lončarić

dipl. iur., univ. spec. admin. urb.



1.6 Objava javne rasprave o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja 1.24 „Jakljan“ na 
mrežnoj stranici Dubrovačko-neretvanske županije 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 1.7 Objava javne rasprave o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja 1.24 „Jakljan“ na 
mrežnoj stranici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







2. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM 
OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





























































3. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJI PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NA 
PRIJEDLOG  URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 1.24 „JAKLJAN“ PRIHVAĆENI  

 
- Željko Kulišić za HRVATSKI DOMOBRAN DUBROVNIK (dostavljena primjedba a 

primjedba je iznesena  i tijekom javnog izlaganja te je unesena u Zapisnik s javnog 
izlaganja) 

- Miro Bronzić (e-mailom dostavljena vrijedna dokumentacija, fotografije postojeće  kuće – 
građevine uz mandrać, pored malog mula k.č. oznake 459)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3/29/2021 Gmall • UP Jakljan 

M Gmail .2:eljko Kullslc  
,\ 

UP Jakljan 
1 poruka 

Zeljko Kulish�  
javna.rasprava@dubrovnik.hr 

29. oiujka 2021. u 10:43

Postovanll 
Udruga Hrvatski domobran Dubrovnik nositelj je i ovlastenik koncesije na pomorskom dobru u pristanu na otoku 
Jakljanu od 2013. godine. 
Nalme, nakon lskapanja obavljenih tljekom veljace 2013. godlne u kavi (morske pr:zine) na plazi na otoku Jakljanu, 
pronadenl su ostatci 
214 vojnika i civila ubijenih nakon zavrsetka Drugog svjetskog rata. 
U znak sjecanja na komunisticki zlocin pocinjen nad nevinim zrtvama, nasa je Udruga u svibnju 2013. podigla 
Spomen obiljezje na Jakljanu 
na cest.zem. 2578 (2578/2) K.O. Luka Sipan na neospomom pomorskom dobru ukupne povrsine 30 m2. 
Za tu svrhu ishodili smo koncesiju ad 2upanijske skupstine Dubrovacko neretvanske zupanije, te je potpisan Ugovor 
a koncesiji na 
pomorskom dobru dana 01. svlbnja 2013., lzmedu 2upana DNL'. I predsjednlka Hrvatskog domobrana (dokumentaciju 
ce mo osobno dostaviti). 

lnace, Udruga Hrvatski domobran Dubrovnik organizator je jedinstvenog svehrvatskog hodocasca kojim se svakog 
23. kolovoza obiljezava
Europski dan sjecanja na zrtve svih totalitamih rezima i autoritamih rezima. s posebnim osvrtom na komunisticki,
Jedan od najkrvolocnijih
rezima 20.-tog stoljeca. Elafltsko hodocasce domobrana pohodi otoke Daksu, Jakljan, Sipan I mjesto Siano, gdje su
do sada na cetiri lokacije
ekshumirane 272 nevine zrtve jugoslavenskog komunizma.

Ovim doplsom zelimo skrenuti pozomost mjerodavnlma na postlvanje spomenutog, ali i buducu brigu o postojanju 
Spomen obiljezja. 
Podredno se prijavljujem za (sudjelovanje i) osobnu dostavu dokumentacije (Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru 
i graficki prikaz). 

za HRVATSKI DOMOBRAN DUBROVNIK 
2ELJKO KULISH;, predsjednik HD Dubrovnik 

0 Virus-free. www.avg.com 
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Su,ject: Jakljan 
From: Miro Bronzic Dcte: 30.3.2021. 15:34 
To:jloncaric@dubrovnik.hr 

Postovana, 
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. Grad Dubrovnik 
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nastavno na danasnju Javnu raspravu vezanu za UPU Jakljan u prilogu vam dostavljam nekoliko 
fotografija vezanih za kucu - gradevinu o kojoj je bilo rasprave. 
Oc1kle rijec je o gradevini pored ma log mula katastarske oznake 459 

Kuca je definitivno izgradena puno prije gradenje vezanih za odmaraliste. Gradila je obitelj 
Herman (danas imaju kucu na Sipanu, a zive svugdje pos vijetu) 30- ih godina i to prema 
in-formacijama iz njihove obitelji na temeljima i ostacima vec postojece rusevine. 
Oni su tamo dijelom i zivjeli do 1958 (jedna od fotografija potpisana je upravo s tom godinom), 
a kasnije je prodavaju beogradskom odmaralistu. 

Naovim fotografijama koje dostavljam razvidna je velika razlika kuce u izvornom obliku i one 
nadogradene i to tek 80-ih nakon gradnje druge velike zgrade odmaralista. 

Eto vjerujem da ova moze biti vazan podatak i materijal izradivacima plan a jer ova gradevina na 
bilo koji nacin gledano ne moze se stavljati u isti polozaj s ostatkom gradevina izgradenih za 
potrebe odmaralista. 

Srdacan pozdravl 

·-1_1akjan_stara_kuca.jpg---------------------------

31.3.2021. 8:17 

















4. PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI NISU 
PRIHVAĆENI ILI SU DJELOMIČNO PRIHVAĆENI S RAZLOZIMA NEPRIHVAĆANJA  

 
  
 Nije bilo prijedloga i primjedbi sudionika u javnoj raspravi koji nisu prihvaćeni ili su 

djelomično prihvaćeni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJI PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NA 
PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 1.24 „JAKLJAN“ 
NISU RAZMATRANI IZ RAZLOGA PROPISANIH ZAKONOM  O PROSTORNOM 
UREĐENJU  
 
 
Nije bilo prijedloga i primjedbi koji nisu razmatrani iz razloga propisanih Zakonom   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. MIŠLJENJA JAVNOPRAVNIH TIJELA SUKLADNO ČLANKU 101. ZAKONA O 
PROSTORNOM UREĐENJU 

 
6.1 Popis javnopravnih tijela koja su dostavila mišljenje 

-  MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, Uprava za zaštitu kulturne baštine, 
Konzervatorski odjel u Dubrovniku, Restićeva 7, 20000 Dubrovnik 

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

- HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava doo, Sektor za razvoj, priključenja, 
izgradnju i upravljanje imovinom, Kupska 4, 10000 Zagreb 

- HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša 
Mihanovića 9, 10000 Zagreb 

- MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split, Služba civilne 
zaštite Dubrovnik 

- Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Petilovrijenci 2, 20000 
Dubrovnik 

- Vodovod Dubrovnik, V. Nazora 19, 20000 Dubrovnik 
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9. 

Kartografski prikaz O. Analiza postojeceg stanja 
• sve neozakonjene objekte unutar 100 mod obalne crte oznafiti kao ,.izgradene zgrade - obvezno 

uklanjanje" 

10. 

Kartografski prikaz 1. Koristenje I namjena prostora 
• Prostornim planom uredenje Grada Dubrovnika na mjestu pjescane plaze planirane su R3 -

kupalisna zona i Pp - prirodna plaia, stoga je potrebno planirati same jednu uredenu plaiu R3 na 

mjestu pjescane plaze, a umjesto ostale dvije uredene plaze R3 na sjevernoj strani uvale uz zastitne 

zelene povrsine staviti prirodne plaze 
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6.2 Popis javnopravnih tijela koja su dala mišljenje da je Prijedlog plana usklađen s 
njihovim zahtjevima, odnosno  mišljenje o primjeni posebnih propisa i/ili 
dokumenata koji je od utjecaja na Plan 

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

- HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava doo, Sektor za razvoj, priključenja,
izgradnju i upravljanje imovinom, Kupska 4, 10000 Zagreb

- HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša
Mihanovića 9, 10000 Zagreb

- MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split, Služba civilne
zaštite Dubrovnik

6.3 Popis javnopravnih tijela koja u svojim  mišljenjima daju prijedloge za manje izmjene 
tekstualnog dijela Plana 

6.3.1  MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, Uprava za zaštitu kulturne baštine, 
Konzervatorski odjel u Dubrovniku, Restićeva 7, 20000 Dubrovnik 

Prihvaća se dopuna odredbi za provođenje 

6.3.2 Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Petilovrijenci 2, 
20000 Dubrovnik (nisu dostavljeni zahtjevi za izradu UPU Jakljan) 

1. Prihvaća se dopuna Polazišta, 1.1 Osnovni podaci o prostoru, str. 8. Visina glavne
zgrade odmarališta iznosi 14,16 m a zgrade uz mali mul (uz mandrać) iznosi 9,42 m
mjereno od najniže kote uređenog terena uz pročelje zgrade do donjeg ruba vijenca
zgrade

2. Ne prihvaća se dopuna Obrazloženja, točka 3.2 Osnovna namjena prostora, str.28.
jer je u prvoj rečenici navedeno da se uklanjaju neprimjereni bungalovi i pomoćne
zgrade istočno od glavne građevine (budući hotel), a koji se uglavnom nalaze izvan
ugostiteljsko turističke namjene.
U drugoj rečenici navedeno je da se omogućava gradnja dvije vile istočno od hotela
što je u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (članak 49. stavak 2.), a nije u
suprotnosti saProstornim planom uređenja grada Dubrovnika.
Planira se rekonstrukciji unutar izgrađene ugostiteljsko turističke namjene izvan
naselja,  a Odredbama za provođenje Prostornog plana uređenja grada Dubrovnika
nisu propisani uvjeti uređenja ili rekonstrukcije izgrađenih ugostiteljsko turističkih
namjena izvan naselja, odnosno propisani su prostorno planski pokazatelji samo za
izdvojeno neizgrađeno građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene izvan
naselja.
Od značaja je i pojas 100 m od obalne crte unutar kojega prema Zakonu, članak 49.
st. 1., nije moguće planirati smještajne građevine za izdvojena građevinska područja
izvan naselja ugostiteljsko turističke namjene.  Isto je planirano u PPU Grada
Dubrovnika (Članak 71. Odredbi za provođenje) ali samo za sadržaje neizgrađene
ugostiteljsko turističke namjene. Za izgrađene ugostiteljsko turističke namjene to
ograničenje u PPU Grada Dubrovnika nije eksplicitno navedeno.
U članku 67. st. 2. PPUG Dubrovnika, također je navedeno slijedeće:
„Postojeće zone ugostiteljsko-turističke mogu se sukladno mogućnostima na terenu
i posebnim propisima proširivati i rekonstruirati (dograđivanje, nadograđivanje,
uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene
građevine ili tehnološkog procesa i sl.) uz uvjet da se zadržava postojeća gustoća



 korištenja. Navedeno je moguće u svrhu postizanja poboljšanja u poslovanju 
 (''tehnološkom procesu'') što može podrazumijevati i podizanje kvalitete na usluge 
 više kategorije, a kako je regulirano posebnim propisima. 
 Svaka intervencija mora biti odobrena od strane posebnog povjerenstva Grada 
 Dubrovnika.“  

3. Prihvaća se dopuna Obrazloženja (2. Ciljevi i programska polazišta, ugostiteljsko 
 turistička namjena T4 – turističke vile, str. 23), postojeća visina za glavnu zgradu 
 odmarališta i zgradu na obali dana je u broju etaža, a dodaje se i visina zgrada u 
 metrima kako je obrazloženo pod točkom 1. ove primjedbe 

4. Djelomično se prihvaća dopuna Obrazloženja (3. Plan prostornog uređenja, 3.6.1 
 Uvjeti smještaja građevina gospodarske djelatnosti, str. 37)
 - sukladno navedenim Odredbama PPUG Dubrovnika i Zakonom o prostornom 
 uređenju omogućena je rekonstrukcija postojeće građevine za potrebe gradnje 
 hotela u skladu s propisanim uvjetima (kigi kis, učešće uređenog zelenila)
 - prihvaća se izmjena planirane maksimalne visine hotela i predviđa visina od 
 najviše 15,0 m (ispravak greške)
 - na str. 38. u drugom pasusu ostaje mogućnost gradnje dviju vila istočno od 
 hotela, a unutar ugostiteljsko turističke namjene, a u trećem pasusu nije 
 potrebno navoditi da su pomoćne zgrade smještene na udaljenosti 100 m od 
 obalne crte jer se jedino tamo i mogu graditi, odnosno rekonstruirati postojeća 
 zgrada. Također se napominje da, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, 
 prateći sadržaji ugostiteljsko turističke zone ne moraju biti udaljeni 100 m od 
 obalne crte. 
 5. Djelomično se prihvaća izmjena članka 6. st.3. 4. i 5.Odredbi za provođenje. 
 Obrazloženje kao pod točkom 4. 
 6. Djelomično se prihvaćaizmjena članka 21., st.4. Odredbi za provođenje, navest će 
 se postojeća visina zgrade od 9,42 m 
 7. Djelomično se prihvaća svi bungalovi će se ukloniti, a svi se nalaze u pojasu 100 
 m od obalne crte i uglavnom izvan ugostiteljsko turističke namjene. Vile se planiraju 
 unutar ugostiteljsko turističke namjene sukladno Zakoni i odredbama PPUG 
 Dubrovnika 
 9. Prihvaća se za ugostiteljsko turističku namjenu i za neprimjerene bungalove 
 10.Prihvaća se

6.3.3 VODOVOD DUBROVNIK,  Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik 

 Prihvaća se dopuna odredbi za provođenje 



6.4 Popis javnopravnih tijela koja nisu dostavila mišljenje o usklađen s njihovim 
zahtjevima, odnosno  mišljenje o primjeni posebnih propisa i/ili dokumenata koji je od 
utjecaja na Plan, pa se smatra da je mišljenje dano i da je Prijedlog urbanističkog plana 
uređenja Jakljan 1.24  izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim 
propisima i/ili dokumentom koji je od utjecaja na Urbanistički plan 
 
- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Služba 

civilne zaštite Dubrovnik, Odjel inspekcije, Vladimira Nazora 32, 20000 Dubrovnik 
- HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, Područni odbor Dubrovnik, n/r Božo Benić, Iva 

Vojnovića 24, 20000 Dubrovnik 
- DUBROVAĆKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za zaštitu okoliša, 

imovinsko-pravne i komunalne poslove, Vukovarska 16, Dubrovnik 
- DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo i more, 

ovdje 
- MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Lučka kapetanija 

Dubrovnik, Vukovarska 16, Dubrovnik 
- MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE, Dežmanova 10, 10000 Zagreb 
- MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, 

Uprava za otoke, Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb 
- JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA 

NA PODRUČJU DUBROVAČKO - NERETVANSKE ŽUPANIJE, Branitelja Dubrovnika 
41, 20000 Dubrovnik 

- ČISTOĆA d.o.o., Put od Republike 14, 20000, Dubrovnik 
- ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA DUBROVNIK, CvjeteZuziroć 3, 20000 Dubrovnik 
- UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA, ovdje 
- UPRAVNI ODJEL ZA IZDAVANJE I PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG 

UREĐENJA I GRADNJE, ovdje 
- UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, ovdje 
- MJESNI ODBOR ŠIPANSKA LUKA, 20 223 Šipanska Luka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ZAPISNIK O JAVNOM IZLAGANJU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

























DODATNO OBRAZLOŽENJE MIŠLJENJA, PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI IZ ZAPISNIKA S 
JAVNE RASPRAVE 

7.1 Gospodina Željko Kulišić 
Sažetak primjedbe:
Kao predsjednik udruge Hrvatski domobran iz Dubrovnika želi naglasiti da je evidentirana spomen 
obilježje za ljude ubijene tijekom i nakon svršetka II Svjetskog rata. Njegova Udruga uredno plaća 
koncesiju  već  od  2013.  Uređeno  spomen  obilježje  se  nalazi  u  predjelu  pomorskog  dobra,  na 
čestici  zemlje  257  i  2578/2  k.o.  Luka  Šipan  na  površini  do  30  četvornih  metara.  Udruga  je  i 
organizatora jedinstvenog hodočašća svake godine 23. kolovoza. Do sada je pronađeno oko 272 
ostatka žrtava lI Svjetskog rata. Na samom predjelu Jakljana ekshumirana je i pohranjeno 214 
ostataka. Budući investitor treba voditi računa o mogućem pronalasku još ostataka ubijenih ljudi 
iz toga vremena te  da je moguće da se ostaci nalaze i na mjestima podignutih bungalova. 

Odgovor: Gospođa Jelena Lončarić 
Dodatno obrazloženje:
Propisano je što se tiče ovog UPU-a očuvanje ovog memorijalnog obilježja, a dodat će se i još 
vezano za buduće moguće nalaze ostataka na širem području. Potreban dodatni oprez pri 
uklanjanju bungalova iz pijeteta prema mogućim posmrtnim ostacima žrtava. 

7.2 Gospodin Miro Bronzić 
Sažetak primjedbe:
Na području gdje je planirana vodosprema već ima jedna stara vodosprema kao nekakva vrsta 
izvora. Od nje i prema svim zgradama odmarališta i bungalovima razvučena je mreža, vjerojatno 
je ona potpuno devastirana ali je postojala. Predviđeno je dovođenje infrastrukture preko Šipana, 
vezano za vodoopskrbu, ali i za telekomunikacijsku infrastrukturu. Za samu vodoopskrbu planira 
s vodosprema iznad Šipanske luke koja vodi kopnenim putem sve do prolaza Harpoti, onda ide 
pod morem kroz sam prolaz. Postavio je pitanje da li će to stvoriti jedan dodati problem u vođenju 
cjevovoda prema Jakljanu i dovođenje strojeva za izvođenje tih radova, a moguće je alternativno 
vodu dovesti iz Šipanske luke podvodnim kanalom do Jakljana. 

Odgovor: Gospođa Jelena Lončarić 
Dodatno obrazloženje: 
Vezano za infrastrukturu posebno što se tiče vodoopskrbe i odvodnje ishođeni su svi uvjeti što se 
tiče Vodovoda. Sve podatke o dovođenju vodovodnih trasa i vodospremi je dao Vodovod 
Dubrovnik. 
 
 
7.3 Gospodin Miro Bronzić 
Sažetak primjedbe: 
Pohvaljuje ideju gradnje nautičkog sidrišta umjesto luke nautičkog turizma, a što je potrebno 
objasniti javnosti radi čega se to predlaže. 
 
Odgovor: Gospođa Jelena Lončarić 
Dodatno obrazloženje:  
Luka nautičkog turizma je planirana Prostornim planom uređenja Grada Dubrovnika, međutim 
zbog iznimnih krajobraznih vrijednosti cijelog područja ta luka se nikako ne bi uklapala u ovo 
područje. Isto dodatno obrađeno u konzervatorsko krajobraznoj studiji. 
 
7.4 Gospodin Ivan Vigjen, povijesničar umjetnosti, arheolog 
Sažetak primjedbe: 
Očekuje se rekonstrukcija luke za odvijanje pomorskog prometa pa se pita što to zapravo znači. 
Smatra da bi za uređenje obale trebalo raspisati javni natječaj kako bi se izbjegli neprimjereni 
zahvati. 
Crkva Sv. Izidora nije u funkciji barem 200 godina a u krajobrazno konzervatorskoj studiji, vezanoj 
uz vizure spominje se buffer zona od 45 m u kojoj ne bi trebalo biti izgrađenih objekata. 



Potrebno je analizirati postojeću vodospremu koja je smještena na visokoj koti, ograđena, ima 
betonske stjenke, vrata i ulaznu komori te predstavlja ozbiljan objekt. Pretpostavlja da se radi o 
kaptaži dosta dubokog izvora. 
 
Odgovor: Gospođa Jelena Lončarić 
Dodatno obrazloženje:  
Što se tiče javnih natječaja, prema stavu Ministarstva javni natječaji bi se smjeli propisivati samo 
na područjima javne i društvene namjene i na zemljištu u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. 
Za svaki zahvat na tom području  obvezna je suglasnost Konzervatorskog odjela. 
 
Odgovor: Gospođa Gordana Radman 
Dodatno obrazloženje:  
Radi odvijanja budućeg pomorskog prometa (što je jedina veza otoka s kopnom) omogućena je 
rekonstrukcija gatova unutar određene površine, na južnom uz ograničenja radi podmorskog 
arheološkog nalaza ribnjaka, a na sjevernom je moguća dogradnja gata. 
Javni natječaji nisu Planom propisani ali je određeno da se uređenje obale i plaže mora sagledati 
u cjelini. 
Podatak  o  postojećoj  vodospremi  i  kaptaži  nisu  bili  poznati  ali  odredbe  omogućavaju  i  lokalno 
rješavanje vodoopskrbe. U Planu će se propisati mogućnost korištenja postojeće kaptaže i 
vodospreme. 
7.5 Gospodin Ivan Vigjen 
Sažetak primjedbe: 
Vezano za prijedlog gosp. Kulišića siguran jer da će se prilikom uklanjanja bungalova pronaći 
posmrtni ostaci žrtava a možda i srednjovjekovno groblje pa je obvezan konzervatorski nadzor. 
Predlaže da se riješi komunikacija s Vodovodom oko kaptaže izvora. 
 
Odgovor: Gospođa Jelena Lončarić 
Dodatno obrazloženje:  
Zahvaljuje na korisnim informacijama po kojima će se postupiti. Iako je ovo iako je ovo je mali 
Plan po obuhvatu dosta je kompleksan jer se radi o vrlo vrijednom području. 
 
7.6 Gospodin Miro Bronzić 
Sažetak primjedbe: 
Zanima ga rješenje odlaganja komunalnog i drugog otpada te da nije vidio mjesto gdje se otpad 
prikuplja jer se sigurno neće svakodnevno odvoziti s otoka. 
 
Odgovor: Gospođa Jelena Lončarić 
Dodatno obrazloženje:  
Planirano je propisno postupanje s otpadom (reciklažni otok) i nije dozvoljeno trajno odlaganje 
otpada na mjestima koja za to nisu određena. Otpad će se odvoziti s otoka. 
 
Odgovor: Gospođa Gordana Radman 
Dodatno obrazloženje:  
Plan predviđao uređenje reciklažnog otoka uz uvjet da se nalazi izvan pomorskog dobra. Lokacija 
nije precizirana, mora biti na neko pogodno mjesto, gdje će biti tehnološki moguće otpad prenijeti 
na brod radi odvoženja na gradski deponij. Dakle nema trajnog odlaganja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. POPIS SUDIONIKA NA JAVNOM IZLAGANJU O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG 
PLANA UREĐENJA 1.24 „JAKLJAN“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






	URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA 1.24 „JAKLJAN“
	Split, svibanj 2021.godine

