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IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI 
O PRIJEDLOGU VIII. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA  

UREĐENJA OPĆINE POLIČNIK  

 

U postupku izrade VIII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine POličnik, 

provedena je javna rasprava u razdoblju od 06. travnja 2022. do 20. travnja 2022. godine u 

trajanju od 15 dana. Uvid u Prijedlog plana mogle su izvršiti sve zainteresirane osobe u zgradi 

Centra za razvoj i edukaciju Poličnik, Grabi 26, Poslovna zona Grabi, 23241 Poličnik, radnim 

danom od 9.00 do 11.00 sati i od 11.30 do 14.00 sati za vrijeme trajanja javne rasprave. 

 

Javna rasprava objavljena je u Zadarskom listu od 26. ožujka 2022. godine, na mrežnim 

sttranicama Općine POličnik i na mrežnim stranicama Ministarstva prostornog uređenja, 

graditeljstva i državne imovine. Objave u glasilima dane su u privitku ovog izvješća. 

 

Obavijest o javnoj raspravi upućena je nadležnim tijelima i osobama iz članka 97. Zakona o 

prostornom uređenju („NN“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) prema sljedećem popisu: 

 

1. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, 

2. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, 

3. Ministarstvo poljoprivrede, uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, 10000 

Zagreb, 10000 Zagreb, 

4. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, 

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, 

5. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, 

6. Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, 

Brne Krnarutića 13/1, 23000 Zadar, 

7. Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, konzervatorski odjel u Zadru, I. Smiljanića 

3, 23000 Zadar, 

8. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Služba civilne zaštite Zadar, 

Andrije Hebranga 11/c, 23000 Zadar, 

9. Ministarstvo obrane, Zrakoplovna baza Zemunik, 23222 Zemunik,   

10. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Zadar, Andrije Hebranga 11c,  

      23000 Zadar, 

11. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 

20, 10000 Zagreb, 

12. HAKOM , Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb, 

13. Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10 000 Zagreb, 

14. Hrvatske ceste, Ispostava Zadar, Stube Narodnog lista bb, 23000 Zadar, 

15. Županijska uprava za ceste , Zrinsko-Frankopanska 10/2, 23000 Zadar,  

16. Hrvatske autoceste, Širolina 4 , 10000 Zagreb, 

17. HŽ infrastruktura, Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb,  

18. Hrvatske vode, Vodno gospodarstveni odjel za vodno područje Dalmatinskih            

      slivova, Vukovarska 35,  21000 Split,  

19. Hrvatske šume, UŠP Split, Šumarija Zadar, Vjekoslava Maštrovića 12, 23000 Zadar, 

20. HOPS d.o.o Prijenosno područje Split, Ljudevita Posavskog 5,  21000 Split, 

21. HEP, distribucija d.o.o DP Elektra Zadar, Ul. Kralja Dmitra Zvonimira br. 8, 23000  

      Zadar, 

22.  Općina Zemunik  Donji, D. Zemunik ulica I 16, 23222, Zemunik Donji, 

23. Vodovod Zadar, Špire Brusine 17, 23000 Zadar 
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24. Hrvatska pošta, Središte pošte Zadar, Zrinsko-Frankopanska 10/2, 23000 Zadar 

25. EVN Croatia plin d.o.o., Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb 

26. Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, Braće Vranjana 11, 23000 Zadar 

27. Odvodnja d.o.o., Zadar, Hrvatskog sabora 2D, 23000 Zadar 

28.  Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar, 

29.  Grad Nin, Višeslavov trg 1, 23232 Nin, 

30.  Grad  Benkovac,  Šetalište kneza Branimira 1, 23420 Benkovac, 

31.  Općina Ražanac,  Ražanac XVII, 23248 Ražanac, 

32.  Općina Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, 

33.  Općina Posedarje, Trg Martina Posedarskog 1, 23242 Posedarje, 

 

i dodatno 

 

34. Odvodnja d.o.o. Poličnik, F.Tuđmana 62, 23241 Poličnik 

 

 

Za vrijeme trajanja javne rasprave, 14. travnja 2022. godine u prostorijama Centra za razvoj i 

edukaciju Poličnik, Grabi 26, Poslovna zona Grabi, 23241 Poličnik s početkom u 10.00 sati, 

održano je javno izlaganje. Zapisnik s javnog izlaganja je dan u privitku ovog Izvješća.  

 

Tijekom javne rasprave zaprimljeno je 162 primjedbe na Prijedlog plana pisanim putem i jedna 

primjedba upisana u knjizi primjedbi na Prijedlog plana. 

 

Od obaviještenih tijela s javnim ovlastima zaprimljeno je osam (8) mišljenja, odnosno dopisa.  

Od tih su tri (3) pozitivna mišljenja da je prijedlog u skladu s ranije dostavljenim zahtjevima 

(HAKOM, Ministarstvo obrane i Hrvatske vode)  tri (3) zahtjev za dopunu Plana (Županijska 

uprava za ceste, HŽ Infrastruktura i HOPS), jedno (1) ponovno upućivanje zahtjeva za izradu 

plana prema članku 90. Zakona (HEP, Operator distribucijskog sustava d.o.o.-Elektra Zadar) i 

dopis Ministarstva poljoprivrede prema Hrvatskim šumama.  

Ostala mišljenja nisu zaprimljena u zadanom roku. Potvrda o dostavi obavijesti priložene su u 

privitku ovog izvješća.  

 

 

Prilozi koji čine sastavni dio ovog izvješća: 

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana za javnu raspravu 

2. Objave javne rasprave 

3. Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi s dokazom o dostavi iste 

4. Zapisnik s javnog izlaganja 

5. Primjedbe na plan – knjiga primjedbi 

6. Mišljenja očitovanja tijela s javnim ovlastima 

7. Očitovanja i obrazloženja pristiglih primjedbi 
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1.Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana za javnu raspravu 
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2.Objave javne rasprave 
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3.Posebna pisana obavijest(i) o javnoj raspravi s dokazom o dostavi iste 
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4.Zapisnik s javnog izlaganja 
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5.Primjedbe na plan (knjiga primjedbi) 
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6. Mišljenja/očitovanja tijela s javnim ovlastima 
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7. Očitovanja i obrazloženja pristiglih primjedbi 

OBRADA PRIMJEDBI ZAPRIMLJENE TIJEKOM JAVNOG UVIDA U PRIJEDLOG VIII. IZMJENE I 

DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE POLIČNIK 

Javna rasprava o prijedlogu VIII. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Poličnik trajala je od 6. 
travnja do 20. travnja 2022. godine. Tijekom javne rasprave u knjizi primjedbi upisana je jedna (1) primjedba, a 
putem službenog podneska na Općinu Poličnik zaprimljeno je ukupno sto i osamdeset tri (183) primjedbi.  

Iako su tijela s javnim ovlastima obaviještena, zaprimljeno je osam (8) primjedbi na Plan, od toga tri (3) 
pozitivna mišljenja, tri (3) zahtjev za dopunu Plana, jedno (1) ponovno upućivanje  zahtjeva za izradu plana 
prema članku 90. Zakona i dopis Ministarstva poljoprivrede prema Hrvatskim šumama.  

Primjedbe su razmotrene i slijedi opis pojedine primjedbe ili prijedloga, te zaključak o prihvaćanju ili odbijanju s 
odgovarajućim obrazloženjem.  

Primjedbe upisane u knjigu primjedbi  

KP 1. Denis IVANKOVIĆ, Grgurice 23  

primjedba: prigovor se odnosi na k.č. 4508 i 4510 k.o. Poličnik. Traži uvrštenje k.ć. u građevinsko područje jer 
želi omogućiti djeci građevne čestice za rješenje stambenog pitanja.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

Primjedbe zaprimljene službenim podneskom  

15-22-71 Stipe ŽILIĆ, ul. Akcije Maslenice 62, Murvica  

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 2578 k.o. Murvica. Traži da se k.č. 2578 uvrsti u građevinsko područje 
naselja iz razloga što želi aplicirati za projekt EU iz područja poljoprivrede.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

K.č. 2578 već se nalazi unutar GP naselja Murvica. 

15-22-72 Stipe ŽILIĆ, ul. Akcije Maslenice 62, Murvica  

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 3205 k.o. Murvica. Traži da se k.č. 3205 uvrsti u izdvojeno građevinsko 
područje izvan naselja gospodarske namjene – poslovno-proizvodna (IK).  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Primjedba se ne prihvaća iz razloga što nije planirano proširenje ove zone. Naime, proširenje ovog 
građevinskog područja zahtijevalo bi i izmjene i dopune detaljnijeg prostornog plana koji je na snazi na ovom 
građevinskom području.  

15-22-74 Marjan ŽILIĆ, ul. Akcije Maslenice 58, Murvica  

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 1956 k.o. Murvica. Traži da se k.č. 1956 uvrsti u građevinsko područje 
u cijelosti kako bi se stvorili uvjeti za povratak sina iz Njemački, koji bi na ovoj k.č. izgradio mehatroničku 
radionicu i obiteljsku kuću.  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Primjedba se ne prihvaća iz razloga što više od 1300 m2 k.č. 1956 nalazi se unutar građevinskog područja 
naselja, što je više nego dovoljno za izgradnju obiteljske kuće. Mehaničarske i slične radionice ne mogu se 
planirati unutar građevinskog područja naselja već se iste mogu graditi  unutar izdvojenog građevinskog 
područja poslovne namjene izvan naselja.  

15-22-75 Marjan ŽILIĆ, ul. Akcije Maslenice 58, Murvica  

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 3206 k.o. Murvica. Traži da se k.č. 3206 uvrsti u izdvojeno građevinsko 
područje izvan naselja gospodarske namjene – poslovno-proizvodna (IK).  
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Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Primjedba se ne prihvaća iz razloga što nije planirano proširenje ove zone. Naime, proširenje ovog 
građevinskog područja zahtijevalo bi i izmjene i dopune detaljnijeg prostornog plana koji je na snazi na ovom 
građevinskom području.  

15-22-76 Krunoslav STRIKA, ul. Baljak Ante-Pajo 95, Lovinac  

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 2162 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. 2162 uvrsti u građevinsko područje 
naselja Lovinac. 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

K.č. 2162 već se nalazi unutar GP naselja Lovinac. 

15-22-77 Marko ROŠČIĆ pok. Ivana, Centar 159, Grabovac, Općina Šestanovac  

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 31 i 900/3 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko područje 
naselja Murvica radi izgradnje kuće za odmor. 

Odgovor: Primjedba se djelomično prihvaća 

K.č. 31 k.o. Murvica djelomično se nalazi unutar građevinskog područja naselja Murvica (oko 800 m 2) što više 
nego dovoljno za izgradnju obiteljske kuće, i li kuće za odmor.  

K.č. 900/3 nalazi se izvan građevinskog područja naselja i istu nije moguće uvrstiti u građevinsko područje 
naselja Murvica Gornja. Naime, površine koje su se mogle širiti u ovom naselju po članku 43. Zakona o 
prostornom uređenju već su popunjene  

15-22-78 Nediljko ŽILIĆ, Postrojbe specijalne policije 9, Zadar   

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 1967/1 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrsti u izgrađeni dio 
građevinskog područja naselja Murvica. 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-79 Dragan BARIČEVIĆ, Ul. Borka Šarlije Kese 12, Zadar i drugi.  

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 3158/2 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Murvica radi izgradnje kuće za turizam. 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-80 Mladen SURAĆ i drugi, Vukovarska 6, Murvica  

Primjedba: primjedba se odnosi na proširenje građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene –
proizvodno-uslužna (IK 1), a prema priloženoj skici.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

Primjedba je prihvaćena tako da je izvršena rekompozicija ovog građevinskog područja a prema grafičkom 
prikazu uz primjedbu 

15-22-81 Šime STANIĆ, Put Stanića 9, Dračevac Ninski 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 649/1 i 647/3 k.o. Visočane. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko 
područje naselja Dračevac Ninski a prema grafičkom prikazu u privitku kako bi njegovi sinovi izgradili kuću za 
stanovanje.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

Primjedba je prihvaćena tako da su uvršteni dijelovi k.č. 649/1 i 649/2 što odgovara grafičkom prik azu i 
vlasništvu.  

15-22-82 Božo BOTUNAC, Put Murata 20B, Zadar 

Primjedba se odnosi na k.č.. 801 k.o. Žerava. Traži prenamjenu negradivog zemljišta u građevinsko područje 
naselja Briševo za izgradnju obiteljske kuće.  
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Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

K.č. 801 k.o. Žerava nije moguće prenamijeniti u građevinsko područje naselja jer se nalazi izvan građevinskog 
područja naselja, i u ovom trenutku nije moguće planirati novo izdvojeno građevinsko područje naselja niti je 
moguće širiti građevinsko područje nase lja Briševo. Naime, po članku 43. Zakona o prostornom uređenju ovo 
naselje će se moći djelomično proširiti tek kad više od 50% građevinskog područja bude utvrđeno kao 
izgrađeno.  

15-22-83 Jelena SURAĆ, Put Pastuovića 3, Murvica Gornja 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 112, 44/2, 121, 374 i 348 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrste u 
građevinsko područje naselja Murvica Gornja radi izgradnje kuće za stanovanje.  

Odgovor: Primjedba se djelomično prihvaća 

K.č. 112 i 121 k.o. Murvica nalaze se unutar građevinskog područja naselja Murvica Gornja što je više nego 
dovoljno za izgradnju obiteljske kuće, ili kuće za odmor.  

K.č. 44/2, 374 i 348 nalaze se izvan građevinskog područja naselja i istu nije moguće uvrstiti u građevinsko 
područje naselja Murvica Gornja. Naime, površine koje su se mogle širiti u ovom naselju po članku 43. Zakona 
o prostornom uređenju već su popunjene  

15-22-84 Željko ŠOŠA, Put Crvene Kuće 116, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 796, 799 i 813 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko 
područje naselja Murvica Gornja radi izgradnje kuće za stanovanje.  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

K.č. iz primjedbe nalaze se izvan građevinskog područja naselja i iste nije moguće uvrstiti u građevinsko 
područje naselja Murvica Gornja. U ovom trenutku nije moguće planirati novo izdvojeno građevinsko  područje 
niti je moguće širiti postojeće građevinsko područje naselja Murvica Gornja što bi bilo potrebno kako bi se 
udovoljilo zahtjevu. Naime, površine koje su se mogle širiti u ovom naselju po članku 43. Zakona o prostornom 
uređenju već su popunjene.  

15-22-85 Goran PROSTRAN, Ćikovići 27, Kastav 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 2584 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko područje 
naselja Murvica Gornja radi izgradnje kuće za stanovanje. 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-86 Marjan BUTIĆ, Butića Prilaz 7, Briševo 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 672/3 i 674/1 k.o. Briševo. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko 
područje naselja Briševo. 

Odgovor: Primjedba se djelomično prihvaća 

K.č. 674/1 (s.i.) k.o. Briševo nalazi se unutar građevinskog područja naselja Briševo.  

K.č. 672/3 (s.i.) k.o. Briševo nije moguće prenamijeniti u građevinsko područje naselja jer se nalazi izvan 
građevinskog područja naselja, i u ovom trenutku nije moguće planirati novo izdvojeno građevinsko područje 
naselja niti je moguće širiti građevinsko područje naselja  Briševo. Naime, po članku 43. Zakona o prostornom 
uređenju ovo naselje će se moći djelomično proširiti tek kad više od 50% građevinskog područja bude utvrđeno 
kao izgrađeno.  

15-22-87 Benka TURINA, Rastočine 1, i Danica BAŠIĆ, Bosiljke Rakić 13, Rijeka 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 651/2 k.o. Briševo. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko područje 
naselja Briševo. 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

K.č. 651/2 (s.i.) k.o. Briševo nalazi se unutar građevinskog područja naselja Briševo.  
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15-22-101 mr. Denis IVANKOVIĆ, Viktora Grgurice 23, Poličnik 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 4508 i 4510 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko 
područje naselja Poličnik. 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

Ista kao i primjedba KP 1 iz knjige primjedbi.  

15-22-102 Nikica MARINOVIĆ, Franje Tuđmana 107, Poličnik 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 5324, 5313 i 5325 k.o. Poličnik. Traži da se  k.č. uvrste u građevinsko 
područje naselja Poličnik. 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-103 Milorad BALJAK, Ul. Baljak Ante Pajo 58, Lovinac 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 235 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. 235 uvrsti u građevinsko područje 
naselja Lovinac. 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-104 Zdravko BALJAK, Ul. Baljak Ante Pajo 44, Lovinac 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 233 i 236 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko područje 
naselja Lovinac. 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-105 Nikola ŠARIĆ, ul. Dr. Franje Tuđmana 37, Poličnik 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 4492 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Poličnik radi izgradnje kuće. 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-106 Boško STRIKA, ul. Ante Baljak Pajo 81, Lovinac 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 84 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. izuzme iz obveze izrade urbanističkog 
plana uređenja. Iz razloga što k.č. ima pristup na prometnu površinu.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-107 Ivana BENKOVIĆ, Put Gazića 12, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 843/1 i 843/2 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko 
područje naselja Murvica Gornja radi izgradnje obiteljske kuće.  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

K.č. iz primjedbe nalaze se izvan građevinskog područja naselja i iste nije moguće uvrstiti u građevinsko 
područje naselja Murvica Gornja. Naime, u ovom trenutku nije moguće planirati novo izdvojeno građevinsko  
područje niti je moguće širiti postojeće građevinsko područje naselja Murvica Gornja što bi bilo potrebno kako 
bi se udovoljilo zahtjevu. Naime, površine koje su se mogle širiti u ovom naselju po članku 43. Zakona o 
prostornom uređenju već su popunjene.  

15-22-108 Marko BARJAŠIĆ, ul. Dr. Franje Tuđmana 2, Poličnik 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 5718 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. izuzme iz građevinskog područja 
naselja Poličnik u cijelosti. 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Kč je u vlasništvu općine. Općina u ovom trenutku ne želi istu isključiti iz građevinskog područja naselja, jer 
istom želi raspolagati za potrebe pozitivne demografske politike Općine u buduće.  
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15-22-109 Tomislav ŠAROVIĆ, Zadar (bez adrese) 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 3085 k.o. Briševo. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Briševo. 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Za sada nije moguće planirati novo izdvojeno građevinsko područje naselja niti je moguće širiti postojeće 
građevinsko područje naselja Briševo kako bi se udovoljilo zahtjevu. Naime, po članku 43. Zakona o 
prostornom uređenju ovo naselje će se moći djelomično proširiti tek kada više od 50% građevinskog područja 
bude utvrđeno kao izgrađeno. 

15-22-110 Nedjeljko VIDAIĆ, Hrvatskih Branitelja 30, Murvica Gornja 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 289 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje naselja 
Murvica Gornja. 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-111 Tihomir KRAPIĆ, Put Ćelića 7, Dračevac Ninski 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 406/1 k.o. Dračevac Ninski. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko 
područje naselja Dračevac Ninski. 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-112 Nikola MARINOVIĆ, ul. Dr. Franje Tuđmana 2, Poličnik 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 5322 i 5317 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko 
područje naselja Poličnik 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-113 Krešimir ČELIĆ, Nikole Tesle 14 G, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 44/8 i 22/17 k.o. Dračevac Ninski. Traži da se k.č. izuzmu iz obveze 
izrade urbanističkog plana uređenja iz razloga što k.č. imaju pristup na prometnu površinu i  ostalu 
infrastrukturu.  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Primjedbu nije moguće prihvatiti iz razloga što se k.č. iz primjedbe nalaze u neuređeni -neizgrađeni dio 
građevinskog područja naselja Dračevac Ninski, za koje postoji zakonska obveza izrade prostornog plana užeg 
područja. Naime, bez izrade urbanističkog plana uređenja neće biti moguće pribaviti dozvolu za građenje.  

15-22-114 Šime ŽILIĆ, Zadarska 41, Murvica 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 2598 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Murvica. 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-115 Zdenka STARČEVIĆ, Put Bukovčana 10, Murvica Gornja 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 241 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje naselja 
Murvica Gornja u cijelosti radi izgradnje obiteljske kuće.  

Odgovor: Primjedba se djelomično prihvaća 

K.č. 241 k.o. Murvica djelomično se nalazi unutar građevinskog područja naselja Murvica Gornja (oko 950 m 2) 
što je više nego dovoljno za izgradnju građevine različite namjene. Naime, površine koje su se mogle širiti u 
ovom naselju po članku 43. Zakona o prostornom uređenju već su popunjene.  

15-22-116 Ante  ŽILIĆ, Zadarska ul. 39, Murvica 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 2597 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Murvica radi izgradnje građevine. 
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Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-117 Ante PARIĆ (pok. Ante), Dračevac Ninski 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 44/34 k.o. Dračevac Ninski. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko 
područje naselja Dračevac Ninski u cijelosti, jer se na istoj nalazi suhozid i kamena kuća u kojoj je njegov djed 
živio.  

Odgovor: Primjedba se djelomično prihvaća 

K.č. 44/34 k.o. Dračevac Ninski djelomično je uvrštena u građevinsko područje naselja Dračevac Ninski. (oko 
2800 m2). Naime, površine koje su se mogle širiti u ovom naselju po članku 43. Zakona o prostornom uređenju 
već su popunjene. 

15-22-118 Ivan MARINOVIĆ, Zlatka Perića 7, Poličnik 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 5308 i 5312 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko 
područje naselja Poličnik. 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-119 Dragan PERAK, Novigradska 30, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 180/2 k.o. Murvica. Traži da  se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Murvica Gornja iz razloga što ima pristup na prometnu površinu, i dr.  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

K.č. iz primjedbe nalaze se izvan građevinskog područja naselja i istu nije moguće uvrstiti u građevinsko 
područje naselja Murvica Gornja. U ovom trenutku nije moguće planirati novo izdvojeno građevinsko  područje 
niti je moguće širiti postojeće građevinsko područje naselja Murvica Gornja što bi bilo potrebno kako bi se 
udovoljilo zahtjevu. Naime, površine koje su se mogle širiti u ovom naselju po članku 43. Zakona o prostornom 
uređenju već su popunjene.  

15-22-120 Tomislav TOKIĆ, Gustava Krkleca 10, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 180/2 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje  
naselja Murvica Gornja iz razloga što ima pristup na prometnu površinu, i dr.  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

K.č. iz primjedbe nalaze se izvan građevinskog područja naselja i istu nije moguće uvrstiti u građevinsko 
područje naselja Murvica Gornja. U ovom trenutku nije moguće planirati novo izdvojeno građevinsko  područje 
niti je moguće širiti postojeće građevinsko područje naselja Murvica Gornja što bi bilo potrebno kako bi se 
udovoljilo zahtjevu. Naime, površine koje su se mogle širiti u ovom naselju po članku 43. Zakona o prostornom 
uređenju već su popunjene.  

15-22-121 Dragan MARINOVIĆ, Zemunička 10, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 5314 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Poličnik.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-122 Dinko MARINOVIĆ, Zlatka Perića 1, Poličnik 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 5310 i 5311 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko 
područje naselja Poličnik.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-123 Tonka MARINOVIĆ, Prolaz Dragutina Parčića 4, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 5325 i 5326 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko 
područje naselja Poličnik.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 
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15-22-125 Luka KNEŽEVIĆ, Crno 89a, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 288/3 i 287/4 k.o. Dračevac Ninski. Traži da se k.č. uvrste u 
građevinsko područje naselja Dračevac Ninski.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

K.č. iz primjedbe već se nalaze u građevinsko područje naselja prema prijedlogu Prostornog plana ur eđenja 
Općine Poličnik. . 

15-22-126 Luka MARINOVIĆ (pok. Ante), ul. Dr. Franje Tuđmana 103, Poličnik 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 5319 i 5318/1 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko 
područje naselja Poličnik.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-127 Milo KNEŽEVIĆ, ul. Put crnog vrila 1, Dračevac Ninski 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 273/4, 273/5, 273/6 i 273/7 k.o. Dračevac Ninski. Traži da se k.č. 
uvrste u građevinsko područje naselja Dračevac Ninski te da se izuzmu iz obveze izrade Urbanističkog plana 
uređenja jer sve imaju pristup infrastrukturi.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-128 Zdravko PERICA, Ražanačka 38, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 1300 i 1301/3 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko 
područje naselja Murivica.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-129 Antonija LISICA, Punta Rožica 5, Bibinje 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 3296/1 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Murivica, zaselak Baričevići.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-130 Marija BARIČEVIĆ-ŠARIĆ, Sv. Marije 58 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 3296/2 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Murivica, zaselak Baričevići.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-132 Miljenko MARINOVIĆ, ul. Dr. Franje Tuđmana 103, Poličnik 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 3610 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Poličnik radi izgradnje obiteljske kuće.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-133 Josip GRGURICA, Hrvatskog proljeća 1, Poličnik 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 4575 i 4587/1 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. izuzmu iz obveze izrade 
urbanističkog plana uređenja iz razloga što k.č. imaju pristup na javnu površinu i infrastrukturu.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-134 Ivan STRIKA, Nikola, Stupari B6, Marinići, Viškovo 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 85 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. izuzme iz obveze izrade urbanističkog 
plana uređenja iz razloga što k.č. ima pristup na prometnu površinu.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 
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15-22-135 Josip STRIKA i Ivan GRGIN, Chemin de la Lie 196, Messimy-sur-Saone, Francuska 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 88 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. izuzme iz obveze izrade urbanist ičkog 
plana uređenja iz razloga što k.č. ima pristup na prometnu površinu.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-136 Stošija STRIKA, ul. Baljak Ante-Pajo 91, Lovinac 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 89 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. izuzme iz obveze  izrade urbanističkog 
plana uređenja iz razloga što k.č. ima pristup na prometnu površinu.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-137 Ivan STRIKA, Nikola, Stupari B6, Marinići, Viškovo 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 78 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. izuzme iz obveze izrade urbanističkog 
plana uređenja iz razloga što k.č. ima pristup na prometnu površinu.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-138 Boris ČUSTIĆ, Lovre Matačića 28, Zadar i drugi 

Primjedba: primjedba se odnosi na više k.č. u k.o. Murvica. Traže da se k.č. navedene u grafičkom prikazu 
izuzmu iz obveze izrade urbanističkog plana uređenja iz razloga što k.č. imaju pristup na prometnu površinu.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-139 Milivoj ČUSTIĆ i 4 supotpisnika (bez adrese) 

Primjedba: primjedba se odnosi na više k.č. u k.o. Murvica. Traže da se k.č. od 825/333 i trinaest k.č. u nizu 
izuzmu iz obveze izrade urbanističkog plana uređenja iz razloga što k.č. imaju pristup na prometnu površinu.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-140 Ivica UKALOVIĆ, Ul. Petra Krešimira IV 8, Suhovare 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 3486 (dio) i 3487 (dio) k.o. Poličnik. Traži način da se utvrdi izdvojeni 
dio građevinskog područja za izgradnju stambeno poljoprivredne građevine.  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Nije moguće prihvatiti primjedbu iz više razloga, i to: 

(1)  Prostorni plan Zadarske županije omogućava planiranje izdvojenih građevinskih područja proslovne ili 
proizvodne namjene izvan građevinskog područja naselja, i ta mogućnost je prostornim planom uređenja 
Općine Poličnik i iskorištena. U članku 43. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju, stoji: "(3) Nova 
izdvojena građevinska područja izvan naselja mogu se određivati prostornim planom grada, odnosno 
općine i Prostornim planom Grada Zagreba samo ako su postojeća izdvojena građevinska područja 
izvan naselja izgrađena 50% ili više svoje površine ." Na području naselja Suhovare planirana je zona 
proizvodno-poslovne namjene (IK) koja nije izgrađena, pa prema tome nije moguće planirati novu takvu 
zonu.  

(2) prostorni plan Zadarske županije (što je preneseno i ovim planom) omogućava uređenje površina i 
izgradnju građevina za agroturističke djelatnosti, a prema uvjetima iz Prostornog plana uređenja Općine 
Poličnik, članak 55j Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Poličnik. .  

15-22-141 Ivica VRSONA, ul. Ivana Pavla II 24, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 2683 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Murvica. 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-142 Filip BARIČEVIĆ, ul. Borka Šarlije, Zadar 

Primjedba: traži da se kč 3298 ko Murvica uvrsti u građevinsko područje u cijelosti radi izgradnje građevina za 
turističku djelatnost.  
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Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-143 Grupa mještana naselja Murvica (28 potpisnika) 

Primjedba: primjedba se odnosi na više k.č. u k.o. Murvica. Traže da se k.č. navedene u grafičkom prikazu 
izuzmu iz obveze izrade urbanističkog plana uređenja iz razloga što k.č. imaju pristup na prometnu površinu.  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Primjedbu nije moguće prihvatiti iz razloga što se k.č. iz primjedbe nalaze u neuređeni-neizgrađeni dio 
građevinskog područja naselja Murvica, za koje postoji zakonska obveza izrade prostornog plana užeg 
područja. Naime, bez donošenja urbanističkog plana uređenja mogućnost pribavljanja građevinske dozvole 
postaje upitna.. 

15-22-144 Josip UKALOVIĆ, Ul. Franje Tuđmana 21, Suhovare 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 2/16 k.o. Suhovare. Traži da se k.č. izuzme iz obveze izrade 
urbanističkog plana uređenja iz razloga što k.č. ima pristup na asfaltiranu prometnu površinu.  

Odgovor: Primjedba se djelomično prihvaća 

Primjedba je djelomično prihvaćena na način da je dio građevinskog područja naselja, koji se nalazi uz 
prometnice izuzet iz obveze izrade urbanističkog plana uređenja.  

Ostatak ovog dijela građevinskog područja nije moguće izuzeti iz obveze izrade urbanističkog plana uređenja iz 
razloga što se nalazi u neuređeni-neizgrađeni dio građevinskog područja naselja za koje postoji zakonska 
obveza izrade prostornog plana užeg područja.  

15-22-145 Nedjeljko KNEŽEVIĆ, Put Kuline 23, Dračevac Ninski 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 289 k.o. Dračevac Ninski. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko 
područje naselja Dračevac Ninski.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

K.č. iz primjedbe već se nalaze u građevinsko područje naselja prema prijedlogu Prostornog plana uređenja 
Općine Poličnik. . 

15-22-146 Nikola MARINOVIĆ (pok Marka), ul. Dr. Franje Tuđmana 103, Poličnik 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 5318 i 5320 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko 
područje naselja Poličnik 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-147 Ante DOKOZA, Predsjednik, "NK Abeceda sporta", Tina Ujevića 3, Murvica 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 1871, 1872 i 1873 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko 
područje naselja Murvica za potrebe sporta i rekreacije  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-148 Dalibor ČUSTIĆ, Zadarska ulica, Murvica 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 2156 k.o. Murvica. Traži da se k.č. izuzme iz obveze izrade 
urbanističkog plana uređenja iz razloga što k.č. ima pristup na prometnu površinu.  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Primjedbu nije moguće prihvatiti iz razloga što se k.č. iz primjedbe nalazi u neuređeni-neizgrađeni dio 
građevinskog područja naselja Murvica, za koje postoji zakonska obveza izrade prostornog plana užeg 
područja. Naime, bez donošenja urbanističkog plana uređenja mogućnost pribavljanja građevinske dozvole 
postaje upitna.  
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15-22-149 Drago STANIĆ, Put Stanića 1. Dračevac Ninski 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 645/2 k.o. Visočane i 279/5 k.o. Dračevac Ninski. Traži da se k.č. 
uvrste u građevinsko područje naselja Dračevac Ninski za izgradnju stambene zgrade, a prema grafici u 
privitku. 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-150 Goran Dell'Orco (e-pošta: goran.dellorco@marikomerc.hr) 

Primjedba: primjedba se odnosi na čl. 46. Odredbi za provedbu Plana. Traži dopunu članka a koji se odnosi na 
oblikovanje.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-151 Goran Dell'Orco (e-pošta: goran.dellorco@marikomerc.hr) 

Primjedba: traži izmjenu Odredbi na način po kojima će odredbe iz ovog plana imati prednost nad drugim 
planovima u slučaju neusklađenosti.  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Nije moguće prihvatiti ovu primjedbu iz razloga što je usklađenosti prostornih planova određena čl. 61 i 62 
Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).  

15-22-152 Magdalena BOKANOVIĆ, odvjetnica, Ul. Postrojbi specijalne policije 6, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 1741 i 1745 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko 
područje naselja Murvica. Iznosi niz argumenata u tu svrhu. Ukoliko to nije moguće, traži izmjenu čl. 55 st. 1 
Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Poličnik kako bi se omogućila izgradnja poslovnih, 
stambenih i pomoćnih građevina izvan građevinskog područja.  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Nije moguće prihvatiti primjedbu i to iz razloga koji slijede:  

(1) K.č. iz primjedbe nalaze se daleko izvan građevinskog područja naselja i iste nije moguće uvrstiti u 
građevinsko područje naselja Murvica niti je u ovom trenutku moguće planirati novo izdvojeno 
građevinsko područje naselja na ovoj lokaciji, što bi bilo protivno "Općim odredbama" Zakona o 
prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19). 

(2) Drugi dio primjedbe također nije moguće prihvatiti. Naime, članak 55i odnosi se na izgradnju pomoćnih 
zgrada u funkciji poljoprivrede i stočarstva, i isti su određeni Prostornim planom Zadarske županije. 
Odredbe županijskog prostornog plana su "nadređene" odredbama planova nižeg reda, to jest, 
prostornim planovima uređenja gradova i općina.  

Članak 55j Odredbi za provedbu prostornog plana uređenja Općine Poličnik određuju uvjete po kojima se mogu 
graditi stambeno-poslovni kompleksi izvan građevinskog područja. I u ovom slučaju ove odredbe proizlaze iz 
prostornog plana Zadarske županije i nije ih moguće mijenjati ovim planom.  

15-22-153 Magdalena BOKANOVIĆ, odvjetnica, Ul. Postrojbi specijalne policije 6, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 1837 i 1839 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko 
područje naselja Murvica. Iznosi niz argumenata u tu svrhu. Ukoliko to nije moguće, traži izmjenu čl. 55 st. 1 
Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Poličnik kako bi se omogućila izgradnja poslovnih, 
stambenih i pomoćnih građevina izvan građevinskog područja.  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Nije moguće prihvatiti primjedbu i to iz razloga koji slijede:  

(1) K.č. iz primjedbe nalaze se daleko izvan građevinskog područja naselja i iste nije moguće uvrstiti u 
građevinsko područje naselja Murvica niti je u ovom trenutku moguće planirati novo izdvojeno 
građevinsko područje naselja na ovoj lokaciji, što bi bilo protivno "Općim odredbama" Zakona o 
prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19). 

(2) Drugi dio primjedbe također nije moguće prihvatiti. Naime, članak 55i odnosi se na izgradnju pomoćnih 
zgrada u funkciji poljoprivrede i stočarstva, i isti su određeni Prostornim planom Zadarske županije.  
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Odredbe županijskog prostornog plana su "nadređene" odredbama planova nižeg reda, to jest, 
prostornim planovima uređenja gradova i općina.  

Članak 55j Odredbi za provedbu prostornog plana uređenja Općine Poličnik određuju uvjete po kojima se mogu 
graditi stambeno-poslovni kompleksi izvan građevinskog područja. I u ovom slučaju ove odredbe proizlaze iz 
prostornog plana Zadarske županije i nije ih moguće mijenjati ovim planom.  

15-22-154 Magdalena BOKANOVIĆ, odvjetnica, Ul. Postrojbi specijalne policije 6, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 1787 i 1785 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko 
područje naselja Murvica. Iznosi niz argumenata u tu svrhu. Ukoliko to nije moguće, traži izmjenu čl. 55 st. 1 
Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Poličnik kako bi se omogućila izgradnja poslovnih, 
stambenih i pomoćnih građevina izvan građevinskog područja.  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Nije moguće prihvatiti primjedbu i to iz razloga koji slijede:  

(1) K.č. iz primjedbe nalaze se daleko izvan građevinskog područja naselja i iste nije moguće uvrstiti u 
građevinsko područje naselja Murvica niti je u ovom trenutku moguće planirati novo izdvojeno 
građevinsko područje naselja na ovoj lokaciji, što bi bilo protivno "Općim odredbama" Zako na o 
prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19). 

(2) Drugi dio primjedbe također nije moguće prihvatiti. Naime, članak 55i odnosi se na izgradnju pomoćnih 
zgrada u funkciji poljoprivrede i stočarstva, i isti su određeni Prostornim planom  Zadarske županije. 
Odredbe županijskog prostornog plana su "nadređene" odredbama planova nižeg reda, to jest, 
prostornim planovima uređenja gradova i općina.  

Članak 55j Odredbi za provedbu prostornog plana uređenja Općine Poličnik određuju uvjete po koji ma se mogu 
graditi stambeno-poslovni kompleksi izvan građevinskog područja. I u ovom slučaju ove odredbe proizlaze iz 
prostornog plana Zadarske županije i nije ih moguće mijenjati ovim planom.  

15-22-155 Magdalena BOKANOVIĆ, odvjetnica, Ul. Postrojbi specijalne policije 6, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 1744 i 1742 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko 
područje naselja Murvica. Iznosi niz argumenata u tu svrhu. Ukoliko to nije moguće, traži izmjenu čl. 55 st. 1 
Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Poličnik kako bi se omogućila izgradnja poslovnih, 
stambenih i pomoćnih građevina izvan građevinskog područja.  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Nije moguće prihvatiti primjedbu i to iz razloga koji slijede:  

(1) K.č. iz primjedbe nalaze se daleko izvan građevinskog područja naselja i iste nije moguće uvrstiti u 
građevinsko područje naselja Murvica niti je u ovom trenutku moguće planirati novo izdvojeno 
građevinsko područje naselja na ovoj lokaciji, što bi bilo protivno "Općim odredbama" Zakona o 
prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19). 

(2) Drugi dio primjedbe također nije moguće prihvatiti. Naime, članak 55i odnosi se na izgradnju pomoćnih 
zgrada u funkciji poljoprivrede i stočarstva, i isti su određeni Prostornim planom Zadarske županije. 
Odredbe županijskog prostornog plana su "nadređene" odredbama planova nižeg reda, to jest, 
prostornim planovima uređenja gradova i općina.  

Članak 55j Odredbi za provedbu prostornog plana uređenja Općine Poličnik određuju uvjete po kojima se mogu 
graditi stambeno-poslovni kompleksi izvan građevinskog područja. I u ovom slućaju ove odredbe proizlaze iz 
prostornog plana Zadarske županije i nije ih moguće mijenjati ovim planom. 

15-22-156 Željko ŠOŠA, Put crvene kuće 116, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 796 i 799 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko područje 
naselja Murvica Gornja radi izgradnje obiteljske kuće.  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

K.č. iz primjedbe nalaze se izvan građevinskog područja naselja i iste nije moguće uvrstiti u građevinsko 
područje naselja Murvica Gornja. Naime, u ovom trenutku nije moguće planirati novo izdvojeno građevinsko  
područje niti je moguće širiti postojeće građevinsko područje naselja Murvica Gornja što bi bilo potrebno kako 
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bi se udovoljilo zahtjevu. Naime, površine koje su se mogle širiti u ovom naselju po članku 43. Zakona o 
prostornom uređenju već su popunjene.  

15-22-157 Dragan ČULINA, Put Jusupa 2, Briševo 

Primjedba se odnosi na k.č. 771 k.o. Briševo. Traži prenamjenu k.č. u ugostiteljsko-turističku namjenu – kamp.  

Odgovor: Primjedba se djelomično prihvaća  

Nije moguće uvrstiti kč 771 k.o. Briševo u građevinsko područje u cijelosti. Građevinsko područje je djelomično 
prošireno tako da je na drugom mjestu smanjeno za jednaku površinu. Naime, za sada nije moguće planirati novo 
izdvojeno građevinsko područje naselja niti je moguće širiti postojeće građevinsko područje naselja Briševo kako 
bi se udovoljilo zahtjevu. Po članku 43. Zakona o prostornom uređenju ovo naselje će se moći djelomično proširiti 
tek kada više od 50% građevinskog područja bude utvrđeno kao izgrađeno.  

15-22-158 Magdalena BOKANOVIĆ, odvjetnica, Ul. Postrojbi specijalne policije 6, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 1743 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Murvica. Iznosi niz argumenata u tu svrhu. Ukoliko to nije moguće, traži izmjenu čl. 55 st. 1 Odredbi za 
provedbu Prostornog plana uređenja Općine Poličnik kako bi se omogućila izgradnja poslovnih, stambenih i 
pomoćnih građevina izvan građevinskog područja.  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Nije moguće prihvatiti primjedbu i to iz razloga koji slijede:  

(1) K.č. iz primjedbe nalazi se daleko izvan građevinskog područja naselja i iste nije moguće uvrs titi u 
građevinsko područje naselja Murvica niti je u ovom trenutku moguće planirati novo izdvojeno 
građevinsko područje naselja na ovoj lokaciji, što bi bilo protivno "Općim odredbama" Zakona o 
prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19). 

(2) Drugi dio primjedbe također nije moguće prihvatiti. Naime, članak 55i odnosi se na izgradnju pomoćnih 
zgrada u funkciji poljoprivrede i stočarstva, i isti su određeni Prostornim planom Zadarske županije. 
Odredbe županijskog prostornog plana su "nadređene" odredbama planova nižeg reda, to jest, 
prostornim planovima uređenja gradova i općina.  

Članak 55j Odredbi za provedbu prostornog plana uređenja Općine Poličnik određuju uvjete po kojima se mogu 
graditi stambeno-poslovni kompleksi izvan građevinskog područja. I u ovom slučaju ove odredbe proizlaze iz 
prostornog plana Zadarske županije i nije ih moguće mijenjati ovim planom. 

15-22-159 Zoran ROMIĆ, Put Romića 10, Zadar 

Primjedba se odnosi na k.č. 3167 k.o. Briševo. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje naselja Briševo. 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-160 Magdalena BOKANOVIĆ, odvjetnica, Ul. Postrojbi specijalne policije 6, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 1848 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Murvica. Iznosi niz argumenata u tu svrhu. Ukoliko to nije moguće, traži izmjenu čl. 55 st. 1 Odredbi za 
provedbu Prostornog plana uređenja Općine Poličnik kako bi se omogućila izgradnja poslovnih, stambenih i 
pomoćnih građevina izvan građevinskog područja .  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Nije moguće prihvatiti primjedbu i to iz razloga koji slijede:  

(1) K.č. iz primjedbe nalazi se daleko izvan građevinskog područja naselja i iste nije moguće uvrstiti u 
građevinsko područje naselja Murvica niti je u ovom trenutku moguće planirati novo izdvojeno 
građevinsko područje naselja na ovoj lokaciji, što bi bilo protivno "Općim odredbama" Zakona o 
prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19). 

(2) Drugi dio primjedbe također nije moguće prihvatiti. Naime, članak 55i odnosi se na izgradnju pomoćnih 
zgrada u funkciji poljoprivrede i stočarstva, i isti su određeni Prostornim planom Zadarske županije. 
Odredbe županijskog prostornog plana su "nadređene" odredbama planova nižeg reda, to jest, 
prostornim planovima uređenja gradova i općina.  
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Članak 55j Odredbi za provedbu prostornog plana uređenja Općine Poličnik određuju uvjete po kojima se mogu 
graditi stambeno-poslovni kompleksi izvan građevinskog područja. I u ovom slučaju ove odredbe proizlaze iz 
prostornog plana Zadarske županije i nije ih moguće mijenjati ovim planom. 

15-22-161 Magdalena BOKANOVIĆ, odvjetnica, Ul. Postrojbi specijalne policije 6, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 1845 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Murvica. Iznosi niz argumenata u tu svrhu. Ukoliko to nije moguće, traži izmjenu čl. 55 st. 1 Odredbi za 
provedbu Prostornog plana uređenja Općine Poličnik kako bi se omogućila izgradnja poslovnih, stambenih i 
pomoćnih građevina izvan građevinskog područja.  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Nije moguće prihvatiti primjedbu i to iz razloga koji slijede:  

(1) K.č. iz primjedbe nalazi se daleko izvan građevinskog područja naselja i iste nije moguće uvrstiti u 
građevinsko područje naselja Murvica niti je u ovom trenutku moguće planirati novo izdvojeno 
građevinsko područje naselja na ovoj lokaciji, što bi bilo protivno "Općim odredbama" Zakona o 
prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19). 

(2) Drugi dio primjedbe također nije moguće prihvatiti. Naime, članak 55i odnosi se na izgradnju pomoćnih 
zgrada u funkciji poljoprivrede i stočarstva, i isti su određeni Prostornim planom Zadarske županije. 
Odredbe županijskog prostornog plana su "nadređene" odredbama planova nižeg reda, to jest, 
prostornim planovima uređenja gradova i općina.  

Članak 55j Odredbi za provedbu prostornog plana uređenja Općine Poličnik određuju uvjete po kojima se mogu 
graditi stambeno-poslovni kompleksi izvan građevinskog područja. I u ovom slučaju ove odredbe proizlaze iz 
prostornog plana Zadarske županije i nije ih moguće mijenjati ovim planom. 

15-22-162 Magdalena BOKANOVIĆ, odvjetnica, Ul. Postrojbi specijalne policije 6, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 1760 i 1768 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko 
područje naselja Murvica. Iznosi niz argumenata u tu svrhu. Ukoliko to nije moguće, traži izmjenu čl. 55 st. 1 
Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Poličnik kako bi se omogućila izgradnja poslovnih, 
stambenih i pomoćnih građevina izvan građevinskog područja.  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Nije moguće prihvatiti primjedbu i to iz razloga koji slijede:  

(1) K.č. iz primjedbe nalaze se daleko izvan građevinskog područja naselja i iste nije moguće uvrstiti u 
građevinsko područje naselja Murvica niti je u ovom trenutku moguće planirati novo izdvojeno 
građevinsko područje naselja na ovoj lokaciji, što bi bilo protivno "Općim odredbama" Zakona o 
prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19). 

(2) Drugi dio primjedbe također nije moguće prihvatiti. Naime, članak 55i odnosi se na izgradnju pomoćnih 
zgrada u funkciji poljoprivrede i stočarstva, i isti su određeni Prostornim planom Zadarske županije. 
Odredbe županijskog prostornog plana su "nadređene" odredbama planova nižeg reda, to jest, 
prostornim planovima uređenja gradova i općina.  

Članak 55j Odredbi za provedbu prostornog plana uređenja Općine Poličnik određuju uvjete po kojima se mogu 
graditi stambeno-poslovni kompleksi izvan građevinskog područja. I u ovom slučaju ove odredbe proizlaze iz 
prostornog plana Zadarske županije i nije ih moguće mijenjati ovim planom. 

15-22-163 Dragan MARINOVIĆ, ul. Dr. Franje Tuđmana 132, Poličnik 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 5309 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. uvrsti u građev insko područje 
naselja Poličnik 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-164 Ive MARINOVIĆ, ul. Dr. Franje Tuđmana 128, Poličnik 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 5316 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Poličnik 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 
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15-22-165 Joso MALTA, Šibenska 7A, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 1205 k.o. Briševo. Tvrdi da je k.č. maknuta iz građevinskog područja u 
odnosu na Plan iz 2010. godine te traži da se ista vrati u u građevinsko područje naselja Briševo 

Odgovor: Primjedba se prihvaća  

15-22-166 Marjan BUTIĆ, Butića prilaz 7, Zadar 

Primjedba se odnosi na k.č. 1631 k.o. Briševo. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje naselja Briševo.  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Za sada nije moguće planirati novo izdvojeno građevinsko područje naselja niti je moguće širiti postojeće 
građevinsko područje naselja Briševo kako bi se udovoljilo zahtjevu. Naime, po članku 43. Zakona o 
prostornom uređenju ovo naselje će se moći djelomično proširiti tek  kada više od 50% građevinskog područja 
bude utvrđeno kao izgrađeno..  

15-22-167 Luka OPAČIĆ, Kneza Branimira 6A, Murvica 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 2601, 2602, 2603 i 2594 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrste u 
građevinsko područje naselja Murvica iz razloga što sve imaju pristup na najmanje jednu prometnicu.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-168 Marinko BOGOVIĆ, ul. Ante Baljak Pajo 113, Lovinac 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 32 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko  područje naselja.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-169 Šime STANIĆ (pok. Paška), Put Stanića 9. Dračevac Ninski 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 649/1 (dio) i 647/3 (dio) k.o. Visočane. Traži da se k.č. uvrste u 
građevinsko područje naselja Dračevac Ninski za izgradnju stambene zgrade, a prema grafici u privitku.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-170 Magdalena BOKANOVIĆ, odvjetnica, Ul. Postrojbi specijalne policije 6, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 3206 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrsti u izdvojeno građevinsko 
područje izvan naselja gospodarske namjene – poslovno-proizvodna (IK).  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Primjedba se ne prihvaća iz razloga što nije planirano proširenje ove zone. Naime, proširenje ovog 
građevinskog područja zahtijevalo bi i izmjene i dopune detaljnijeg prostornog plana koji je na snazi na ovom 
građevinskom području.  

15-22-171 Magdalena BOKANOVIĆ, odvjetnica, Ul. Postrojbi specijalne policije 6, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 3205 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrsti u izdvojeno građevinsko 
područje izvan naselja gospodarske namjene – poslovno-proizvodna (IK).  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Primjedba se ne prihvaća iz razloga što nije planirano proširenje ove zone. Naime, proširenje ovog 
građevinskog područja zahtijevalo bi i izmjene i dopune detaljnijeg prostornog plana koji je na snazi na ovom 
građevinskom području.  

15-22-172 Magdalena BOKANOVIĆ, odvjetnica, Ul. Postrojbi specijalne policije 6, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 1915 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Murvica. Iznosi niz argumenata u tu svrhu. Ukoliko to nije moguće, traži izmjenu  čl. 55 st. 1 Odredbi za 
provedbu Prostornog plana uređenja Općine Poličnik kako bi se omogućila izgradnja poslovnih, stambenih i 
pomoćnih građevina izvan građevinskog područja.  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 
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Nije moguće prihvatiti primjedbu i to iz razloga koji slijede: 

(1) K.č. iz primjedbe nalazi se daleko izvan građevinskog područja naselja i istu nije moguće uvrstiti u 
građevinsko područje naselja Murvica niti je u ovom trenutku moguće planirati novo izdvojeno 
građevinsko područje naselja na ovoj lokaciji, što bi bilo protivno "Općim odredbama" Zakona o 
prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19). 

(2) Drugi dio primjedbe također nije moguće prihvatiti. Naime, članak 55i odnosi se na izgradnju pomoćnih 
zgrada u funkciji poljoprivrede i stočarstva, i isti su određeni Prostornim planom Zadarske županije. 
Odredbe županijskog prostornog plana su "nadređene" odredbama planova nižeg reda, to jest, 
prostornim planovima uređenja gradova i općina.  

Članak 55j Odredbi za provedbu prostornog plana uređenja Općine Poličnik određuju uvjete po kojima se mogu 
graditi stambeno-poslovni kompleksi izvan građevinskog područja. I u ovom slučaju ove odredbe proizlaze iz 
prostornog plana Zadarske županije i nije ih moguće mijenjati ovim planom. 

15-22-173 Magdalena BOKANOVIĆ, odvjetnica, Ul. Postrojbi specijalne policije 6, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 320/8 i 320/4 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko 
područje naselja Murvica Gornja iz razloga što imaju pristup na prometnu površinu.   

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

K.č. iz primjedbe nalaze se izvan građevinskog područja naselja i iste nije moguće uvrstiti u građevinsko 
područje naselja Murvica Gornja. Naime, u ovom trenutku nije moguće planirati novo izdvojeno građevinsko  
područje niti je moguće širiti postojeće građevinsko područje naselja Murvica Gornja što bi bilo potrebno kako 
bi se udovoljilo zahtjevu. Površine koje su se mogle širiti u ovom naselju po članku 43. Zakona o prostornom 
uređenju već su popunjene.  

15-22-174 Magdalena BOKANOVIĆ, odvjetnica, Ul. Postrojbi specijalne policije 6, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 1916 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Murvica. Iznosi niz argumenata u tu svrhu. Ukoliko to nije moguće, traži izmjenu čl. 55 st. 1 Odredbi za 
provedbu Prostornog plana uređenja Općine Poličnik kako bi se omogućila izgradnja poslovnih, stambenih i 
pomoćnih građevina izvan građevinskog područja.  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Nije moguće prihvatiti primjedbu i to iz razloga koji slijede: 

(1) K.č. iz primjedbe nalazi se daleko izvan građevinskog područja naselja i istu nije moguće uvrstiti u 
građevinsko područje naselja Murvica niti je u ovom trenutku moguće planirati novo izdvojeno 
građevinsko područje naselja na ovoj lokaciji, što bi bilo protivno "Općim odredbama" Zakona o 
prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19). 

(2) Drugi dio primjedbe također nije moguće prihvatiti. Naime, članak 55i odnosi se na izgradnju pomoćnih 
zgrada u funkciji poljoprivrede i stočarstva, i isti su određeni Prostornim planom Zadarske županije. 
Odredbe županijskog prostornog plana su "nadređene" odredbama planova nižeg reda, to jest, 
prostornim planovima uređenja gradova i općina.  

Članak 55j Odredbi za provedbu prostornog plana uređenja Općine Poličnik određuju uvjete po kojima se mogu 
graditi stambeno-poslovni kompleksi izvan građevinskog područja. I u ovom slučaju ove odredbe proizlaze iz 
prostornog plana Zadarske županije i nije ih moguće mijenjati ovim planom. 

15-22-175 Magdalena BOKANOVIĆ, odvjetnica, Ul. Postrojbi specijalne policije 6, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 1724 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Murvica. Iznosi niz argumenata u tu svrhu. Ukoliko to n ije moguće, traži izmjenu čl. 55 st. 1 Odredbi za 
provedbu Prostornog plana uređenja Općine Poličnik kako bi se omogućila izgradnja poslovnih, stambenih i 
pomoćnih građevina izvan građevinskog područja.  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Nije moguće prihvatiti primjedbu i to iz razloga koji slijede: 

(1) K.č. iz primjedbe nalazi se daleko izvan građevinskog područja naselja i istu nije moguće uvrstiti u 
građevinsko područje naselja Murvica niti je u ovom trenutku moguće planirati novo izdvojeno 



60 

 

građevinsko područje naselja na ovoj lokaciji, što bi bilo protivno "Općim odredbama" Zakona o 
prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19). 

(2) Drugi dio primjedbe također nije moguće prihvatiti. Naime, članak 55i odnosi se na izgradnju pomoćnih 
zgrada u funkciji poljoprivrede i stočarstva, i isti su određeni Prostornim planom Zadarske županije. 
Odredbe županijskog prostornog plana su "nadređene" odredbama planova nižeg reda, to jest, 
prostornim planovima uređenja gradova i općina.  

Članak 55j Odredbi za provedbu prostornog plana uređenja Općine Poličnik određuju uvjete po kojima se mogu 
graditi stambeno-poslovni kompleksi izvan građevinskog područja. I u ovom slučaju ove odredbe proizlaze iz 
prostornog plana Zadarske županije i nije ih moguće mijenjati ovim planom. 

15-22-176 Magdalena BOKANOVIĆ, odvjetnica, Ul. Postrojbi specijalne policije 6, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 1887 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Murvica. Iznosi niz argumenata u tu svrhu. Ukoliko to nije moguće, traži izmjenu čl. 55 st. 1 Odredbi za 
provedbu Prostornog plana uređenja Općine Poličnik kako bi se omogućila izgradnja poslovnih, stambenih i 
pomoćnih građevina izvan građevinskog područja.  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Nije moguće prihvatiti primjedbu i to iz razloga koji slijede:  

(1) K.č. iz primjedbe nalazi se daleko izvan građevinskog područja naselja i istu nije moguće uvrstiti u 
građevinsko područje naselja Murvica niti je u ovom trenutku moguće planirati novo izdvojeno 
građevinsko područje naselja na ovoj lokaciji, što bi bilo protivno "Općim odredbama" Zakona o 
prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19). 

(2) Drugi dio primjedbe također nije moguće prihvatiti. Naime, članak 55i odnosi se na izgradnju po moćnih 
zgrada u funkciji poljoprivrede i stočarstva, i isti su određeni Prostornim planom Zadarske županije. 
Odredbe županijskog prostornog plana su "nadređene" odredbama planova nižeg reda, to jest, 
prostornim planovima uređenja gradova i općina.  

Članak 55j Odredbi za provedbu prostornog plana uređenja Općine Poličnik određuju uvjete po kojima se mogu 
graditi stambeno-poslovni kompleksi izvan građevinskog područja. I u ovom slučaju ove odredbe proizlaze iz 
prostornog plana Zadarske županije i nije ih moguće mijenjati ovim planom. 

15-22-177 Nediljko MARINOVIĆ, ul. Ul. Lj. Posavskog 8B, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 5323 i 5315 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko 
područje naselja Poličnik 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-178 Desanka ZUBAK, Rada IVKOVIĆ i Marijana MILETIĆ (bez adrese)  

Primjedba se odnosi na k.č. 822 k.o. Briševo. Traže da se k.č. uvrsti u građevinsko područje naselja Briševo.  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Za sada nije moguće planirati novo izdvojeno građevinsko područje naselja niti je moguće širiti postojeće 
građevinsko područje naselja Briševo kako bi se udovoljilo zahtjevu. Naime, po članku 43. Zakona o 
prostornom uređenju ovo naselje će se moći djelomično proširiti tek kada više od 50% građevinskog po dručja 
bude utvrđeno kao izgrađeno..  

15-22-179 Predrag PROSTRAN, A. Starčevića 13D, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 180/1 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Murvica Gornja. 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

K.č. iz primjedbe nalaze se izvan građevinskog područja naselja i istu nije moguće uvrstiti u građevinsko 
područje naselja Murvica Gornja. U ovom trenutku nije moguće planirati novo izdvojeno građevinsko  područje 
niti je moguće širiti postojeće građevinsko područje naselja Murvica Gornja što bi bilo potrebno kako bi se 
udovoljilo zahtjevu. Naime, površine koje su se mogle širiti u ovom naselju po članku 43. Zakona o prostornom 
uređenju već su popunjene.  
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15-22-180 Davor VIDAK, Saljska 3, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 681/17 k.o. Islam Latinski. Traži da se k.č. izuzme iz obveze izrade 
urbanističkog plana uređenja iz razloga što k.č. ima pristup na prometnu površinu.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-181 Milka STRIKA, Julija Klovića 61, Zadar 

Primjedba se odnosi na k.č. 1993/2, 1993/3, 1993/4, 1993/5, 1993/6 i 1993/7 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. 
uvrste u građevinsko područje naselja Lovinac. 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-182 Ferdinand MILIN, ul. Samostalne satnije Briševo 167, Briševo 

Primjedba se odnosi na k.č. 779 i 811 k.o. Briševo. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko područje naselja Briševo. 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Za sada nije moguće planirati novo izdvojeno građevinsko područje naselja niti je moguće širiti postojeće 
građevinsko područje naselja Briševo kako bi se udovoljilo zahtjevu. Naime, po članku 43. Zakona o 
prostornom uređenju ovo naselje će se moći djelomično proširiti tek kada više od 50% građevinskog područja 
bude utvrđeno kao izgrađeno..  

15-22-183 Anka ŽIVKOVIĆ i drugi, Velika Mlaka, Smendrovićeva 16, Zagreb 

Primjedba se odnosi na k.č. 1993/1, 1993/2, 1993/3, 1993/4, 1993/5, 1993/6, 1993/7 i 1993/8 k.o. Poličnik. 
Traži da se k.č. uvrste u građevinsko područje naselja Lovinac.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-184 Miljenko SURAĆ, Ul. Kneza Trpimira8, Murvica 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 418/1 i 418/2 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko 
područje naselja Murvica Gornja. 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-186 Marko ROŠČIĆ, Grabovac Centar 159, Grabovac 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 900/3 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Murvica Gornja. 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

K.č. 900/3 nalazi se izvan građevinskog područja naselja i istu nije  moguće uvrstiti u građevinsko područje 
naselja Murvica Gornja. Naime, površine koje su se mogle širiti u ovom naselju po članku 43. Zakona o 
prostornom uređenju već su popunjene.  

15-22-191 Mladen BRKIĆ, ul. Kralja Tomislava 40, Murvica 

Primjedba: primjedba se odnosi prvenstveno na k.č. 2284 k.o. Briševo. Traži da se k.č. 2284 uvrsti u 
građevinsko područje naselja Briševo s time da se k.č. 2295 izuzme iz istog. Dodatno, tvrdi da i susjedi također 
traže da se k.č. 229 i 230 uvrste u građevinsko područje naselja tako da se izuzmu k.č. 2296, 2299 i 2138 iz 
građevinskog područja naselja Briševo.  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

U ovom slučaju nije moguće izvršiti "zamjenu" građevnih čestica iz razloga što se k.č. 2284 nalazi izdvojeno od 
građevinskog područja. Zamjena se može razmotriti koristeći katastarske čestice koje se nalaze po rubovima 
građevinskih područja, što nije slućaj kod k.č. 2284. .  

15-22-192 Ljuba BOGOVIĆ, Stara cesta 20, Poličnik 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 4576 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. izuzme iz obveze izrade 
urbanističkog plana uređenja.  
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Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-193 Josip UKALOVIĆ, Ul. Franje Tuđmana 21, Suhovare (dopuna primjedbe pod brojem 15-22-144) 

Primjedba: primjedbu pod brojem  15-22-144 dopunjava s fotografijama i dr.  

Odgovor: Odgovor kao i za broj primjedbe 15-22-144 

15-22-194 Milan TARTARO, Ul. Franje Tuđmana 96, Murvica 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 2684 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Murvica. 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-195 Omer TARTARO, Zadarska ulica 43, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 2676, 2677 i 2681 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko 
područje naselja Murvica. 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-196 Čedo ALIĆ, Stjepana Radića 7, Gornji Poličnik 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 1342/3 (333 n.i.), 1292/2 i 1335/3 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. uvrste 
u građevinsko područje naselja Gornji Poličnik.. 

Odgovor: Primjedba se djelomično prihvaća  

Nije moguće prihvatiti primjedbu u cijelosti iz razloga što se k.č. 333 (n.i.) nalazi  daleko izvan građevinskog 
područja naselja i istu nije moguće uvrstiti u građevinsko područje naselja niti je u ovom trenutku moguće 
planirati novo izdvojeno građevinsko područje naselja na ovoj lokaciji, što bi bilo protivno "Općim odredbama" 
Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).  

U svezi ostalih k.č., iako ih nije moguće utvrditi sa sigurnošću jer su navedene po staroj izmjeri, pretpostavljeni 
položaj kč 1292/2 nije pogodan za širenje građevinskog područja naselja jer se radi o produžetku građevinskog 
područja uz državnu cestu.  

K.č. 1335/3 uvrštena je u građevinsko područje naselja- 

15-22-197 Ivan ALIĆ (Antin), Pašmanski prilaz 6, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 518 i 519  k.o. Poličnik. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko područje 
naselja Gornji Poličnik.. 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-198 Božidar JURLINA, Križanje Mazije 18, Briševo.  

Primjedba: primjedba se odnosi na članak 51. PPUO Poličnik, i iznosi niz zahtjeva u svezi privremenih 
građevina (kiosk).  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Primjedba se ne prihvaća, i to iz razloga koji slijede:  

(1) članak 51. Odredbi za provedbu PPUO Poličnik ne odnosi se na privremene građevine i k ioske, već se 
odnosi na građevine ugostiteljsko-turističke namjene koje se mogu graditi unutar građevinskog područja 
naselja.  

(2)  upravljanje kioscima vrši se temeljem programa o upravljanju i raspolaganju privremenim 
montažnim/demontažnim građevinama (i kioscima) kojeg donosi Općina Poličnik, i u skladu s 
Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima  (NN broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 
31/20 .  

Slijedom navedenog, pojedine zahtjeve iz primjedbe nije moguće prihvatiti iz razloga što su u s uprotnosti s 
važećim propisima i načelima o kvalitetnom i zdravom okruženju u kojima ljudi borave i rade.  

Zahvaljujući vašoj primjedbi, utvrdilo se da izvorni Plan ne sadržava detaljnije odredbe o kioscima i 
privremenim građevinama, što je ovim putem ispravljeno (članak 52b. prijedloga IiD PPUO Poličnik).  



63 

 

15-22-199 Milan GRABOVAC, Franje Petrića 10D, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 508 k.o. Briševo. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje naselja 
Briševo. 

Odgovor: Primjedba se djelomično prihvaća 

Nije moguće uvrstiti kč 508 k.o. Briševo u građevinsko područje u cijelosti. Građevinsko područje je djelomično 
prošireno tako da je na drugom mjestu smanjeno za jednaku površinu. Naime, za sada nije moguće planirati 
novo izdvojeno građevinsko područje naselja niti je moguće širiti postojeće građevinsko područje naselja 
Briševo kako bi se udovoljilo zahtjevu. Po članku 43. Zakona o prostornom uređenju ovo naselje će se moći 
djelomično proširiti tek kada više od 50% građevinskog područja bude utvrđeno kao izgrađeno.  

15-22-200 Zvjezdan STRIKA, Herbst Str. 2B, Gablingen, Njemačka 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 80 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. izuzme iz obveze izrade urbanističkog 
plana uređenja. Iz razloga što k.č. ima pristup na prometnu  površinu. 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-201 Marino i Šime BUKVIĆ, Milorada Verunica 69, Visočane 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 759/3, 793/1 i 794/1 k.o. Visočane. Traže da se k.č. izuzmu iz obveze 
izrade urbanističkog plana uređenja iz razloga što k.č. imaju pristup na prometnu površinu. 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-202 Mladen SURAĆ, Vukovarska 6, Murvica  

Primjedba: primjedba se odnosi na proširenje građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene –
proizvodno-uslužna (IK 1), a prema priloženoj skici.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-203 Živko KNEŽEVIĆ (pok. Paška), Put Kuline 27, Dračevac Ninski 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 44/39 k.o. Dračevac Ninski. Traži da se dio k.č. uvrsti u građevinsko 
područje naselja Dračevac Ninski. 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-204 Željko LONČAR, Satnije Sv. Ivana 18, Poličnik 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 5474 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. izuzme iz obveze izrade 
urbanističkog plana uređenja iz razloga što k.č. imaju pristup na prometnu površinu. 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-205 Bratislav SURAČ, Put Prorokovića 3, Murvica Gornja 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 853 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko područje 
naselja Murvica Gornja 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

K.č. iz primjedbe nalaze se izvan građevinskog područja naselja i istu nije moguće uvrstiti u građevinsko 
područje naselja Murvica Gornja. Naime, u ovom trenutku nije moguće planirati novo izdvojeno građevinsko  
područje niti je moguće širiti postojeće građevinsko područje naselja Murvica Gornja što bi bilo potrebno kako 
bi se udovoljilo zahtjevu. Površine koje su se mogle širiti u ovom naselju po članku 43. Zakona o prostornom 
uređenju već su popunjene.  

15-22-206 Božica PROSTRAN, Edvina Androvića 11, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 2600 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Murvica. 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 
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15-22-207 Anka ŽIVKOVIĆ, Smendrovićeva 16, Velika Mlaka 

Primjedba se odnosi na k.č. 1993/2, 1993/3, 1993/4, 1993/5, 1993/6 i 1993/7 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. 
uvrste u građevinsko područje naselja Lovinac. 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-208 Željko JURLINA, Križanje Mazija 12, Briševo 

Primjedba se odnosi na k.č. 499, 500, 501, 488, 502, 503, 504, 509, 487, 486, 494, 484, 483 i 482 k.o. 
Briševo. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko područje naselja Briševo za izgradnju obiteljskih kuća.  

Odgovor: Primjedba se djelomično prihvaća 

K.č. 494, 499 i 488 k.o. Briševo nalaze se u građevinskom području naselja Briševo. Ostale k.č. iz primjedbe 
nije moguće prenamijeniti u građevinsko područje naselja jer se nalazi izvan građevinskog područja naselja , i u 
ovom trenutku nije moguće planirati novo izdvojeno građevinsko područje nase lja niti je moguće širiti 
građevinsko područje naselja Briševo. Naime, po članku 43. Zakona o prostornom uređenju ovo naselje će se 
moći djelomično proširiti tek kad više od 50% građevinskog područja bude utvrđeno kao izgrađeno.  

15-22-209 Ivan ALIĆ, Domovinske zahvalnosti 6, Gornji Poličnik 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 512 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje naselja 
Gornji Poličnik.. 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-212 Mira KRIŽAN, Miroslava Krleže 16, Split 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 4516/3 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Poličnik iz razloga što je ista bila unutar građevinskog područja u prethodnom planu.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća  

15-22-213 Mira KRIŽAN, Miroslava Krleže 16, Split 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 4176 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. izuzme iz obveze izrade 
urbanističkog plana uređenja iz razloga što k.č. ima pristup na prometnu površinu.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-214 Zdenko MIJOLOVIĆ, Petra Skoke 8, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 4009/1 i 4009/2 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. izuzmu iz obveze izrade 
urbanističkog plana uređenja iz razloga što k.č. imaju pristup na prometnu površinu.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-215 Zoran MIJOLOVIĆ, Petra Skoke 8, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 4009/3 i 4009/4 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. izuzmu iz obveze izrade 
urbanističkog plana uređenja iz razloga što k.č. imaju pristup na prometnu površinu.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-216 Zoran MIJOLOVIĆ, Petra Skoke 8, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 4159 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. izuzmu iz obveze izrade 
urbanističkog plana uređenja iz razloga što k.č. imaju pristup na prometnu površinu.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-217 Zoran MIJOLOVIĆ, Petra Skoke 8, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 4516/4 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Poličnik iz razloga što je ista bila unutar građevinskog područja  u prethodnom planu.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 
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15-22-218 Ljubica ŠESTAN. Samostalne satnije Briševo 70, Briševo.  

Primjedba se odnosi na k.č. 1331 k.o. Briševo. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje naselja Briševo 
za rješavanje stambenog pitanja. 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

K.č. 1331 k.o. Briševo nije moguće prenamijeniti u građevinsko područje naselja jer se nalazi izvan 
građevinskog područja naselja, i u ovom trenutku nije moguće planirati novo izdvojeno građevinsko područje 
naselja niti je moguće širiti građevinsko područje naselja Briševo. Naime, po članku 43. Zakona o prostornom 
uređenju ovo naselje će se moći djelomično proširiti tek kad više od 50% građevinskog područja bude utvrđeno 
kao izgrađeno..  

15-22-219 Milica ČUSTIĆ, ul. Marije Terezije 3, Briševo.  

Primjedba se odnosi na k.č. 1332 k.o. Briševo. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje naselja Briševo 
za rješavanje stambenog pitanja. 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

K.č. 1332 k.o. Briševo nije moguće prenamijeniti u građevinsko područje naselja jer se nalazi izvan 
građevinskog područja naselja, i u ovom trenutku nije moguće planirati novo izdvojeno građevinsko područje 
naselja niti je moguće širiti građevinsko područje naselja Briševo. Naime, po članku 43. Zakona o p rostornom 
uređenju ovo naselje će se moći djelomično proširiti tek kad više od 50% građevinskog područja bude utvrđeno 
kao izgrađeno..  

15-22-220 Novela BATUR, Butiča Prilaz 1, Briševo.  

Primjedba se odnosi na k.č. 1330 k.o. Briševo. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje naselja Briševo 
za rješavanje stambenog pitanja. 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

K.č. 1330 k.o. Briševo nije moguće prenamijeniti u građevinsko područje naselja jer se nalazi izvan 
građevinskog područja naselja, i u ovom trenutku nije moguće planirati novo izdvojeno građevinsko područje 
naselja niti je moguće širiti građevinsko područje naselja Briševo. Naime, po članku 43. Zakona o prostornom 
uređenju ovo naselje će se moći djelomično proširiti tek kad više od 50% građevinskog po dručja bude utvrđeno 
kao izgrađeno..  

15-22-221 Milica GRABOVAC, Lavoslava Ružičke 17, Zadar  

Primjedba se odnosi na k.č. 738, 375 i 518 k.o. Briševo. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko područje naselja 
Briševo, odnosno da se čk 738 uvrsti u građevinsko  područje naselja u cijelosti. 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

K.č. iz primjedbe nije moguće prenamijeniti u građevinsko područje naselja  jer se nalaze izvan građevinskog 
područja naselja, i u ovom trenutku nije moguće planirati novo izdvojeno građevinsko područje naselja niti je 
moguće širiti građevinsko područje naselja Briševo. Naime, po članku 43. Zakona o prostornom uređenju ovo 
naselje će se moći djelomično proširiti tek kad više od 50% građevinskog područja bude utvrđeno kao 
izgrađeno.  

15-22-222 Jakov VULIĆ, Visočane br. 8, Visočane 

Primjedba se odnosi na k.č. 704/2 i 704/3 k.o. Visočane. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko područje naselja 
Visočane. 

Odgovor: Primjedba se djelomično prihvaća 

K.č. 704/2 djelomično se nalazi unutar građevinskog područja naselja Visočane a k.č. 704/3 nalazi se u 
građevinskom području naselja u cijelosti-  

K.č. 704/2 djelomično se nalazi izvan građevinskog područja naselja i istu nije moguće uvrstiti u građevinsko 
područje naselja u cijelosti. Naime, površine koje su se mogle širiti u ovom naselju po članku 43. Zakona o 
prostornom uređenju već su popunjene.  
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15-22-223 Magdalena BOKANOVIĆ, odvjetnica, Ul. Postrojbi specijalne policije 6, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 1019 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko područje 
naselja Murvica. Iznosi niz argumenata u tu svrhu. Ukoliko to nije moguće, traži izmjenu čl. 55 st. 1 Odredbi za 
provedbu Prostornog plana uređenja Općine Poličnik kako bi se omogućila izgradnja poslovnih, stambenih i 
pomoćnih građevina izvan građevinskog područja.  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Nije moguće prihvatiti primjedbu i to iz razloga koji slijede:  

(1) K.č. iz primjedbe nalazi se daleko izvan građevinskog područja naselja i istu nije moguće uvrstiti u 
građevinsko područje naselja Murvica niti je u ovom trenutku moguće planirati novo izdvojeno 
građevinsko područje naselja na ovoj lokaciji, što bi bilo protivno "Općim odredbama" Zakona o 
prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19). 

(2) Drugi dio primjedbe također nije moguće prihvatiti. Naime, članak 55i odnosi se na izgradnju pomoćnih 
zgrada u funkciji poljoprivrede i stočarstva, i isti su određeni Prostornim planom Zadarske županije. 
Odredbe županijskog prostornog plana su "nadređene" odredbama planova nižeg reda, to jest, 
prostornim planovima uređenja gradova i općina.  

Članak 55j Odredbi za provedbu prostornog plana uređenja Općine Poličnik određuju uvjete po kojima se mogu 
graditi stambeno-poslovni kompleksi izvan građevinskog područja. I u ovom slučaju ove odredbe proizlaze iz 
prostornog plana Zadarske županije i nije ih moguće mijenjati ovim planom.  

15-22-224 Ante ALIĆ, ul. Stjepana Radića 4A, Gornji Poličnik 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 476, 482 i 483 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko 
područje naselja Gornji Poličnik.. 

Odgovor: Primjedba se prihvaćA 

15-22-225 Luka KNEŽEVIĆ i drugi, Crno 89a, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 288/3 i 287/4 k.o. Dračevac Ninski. Traži da se k.č. uvrste u 
građevinsko područje naselja Dračevac Ninski.. 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-226 Ljuba BOGOVIĆ, Stara cesta 20, Poličnik 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 2803 k.o. Poličnik. Traži da se dio k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja jer ista ima pristup komunalnoj infrastrukturi. 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-227 Ana ŠOŠA KOSOR (e-mail: ana.kosor@gmail.com) 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 800 i 819 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko područje 
naselja Murvica Gornja. 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

K.č. iz primjedbe nalaze se izvan građevinskog područja naselja i iste nije moguće uvrstiti u građevinsko 
područje naselja Murvica Gornja. Naime, površine koje su se mogle širiti u ovom naselju po članku 43. Zakona 
o prostornom uređenju već su popunjene.  

15-22-228 Mile BUTIĆ, Butiča prilaz 7, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 1036 k.o. Briševo. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Briševo iz razloga što je ista bila unutar građevinskog područja u prethodnom planu.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

K.č. iz primjedbe nalazi se unutar građevinskog područja naselja.  
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15-22-229 Damir ZDRILIĆ, Viktora Grgurice 10, POličnik 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 4512 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja. 

Odgovor: Primjedba se djelomično prihvaća 

Dio k.č. (oko 3950 m2) iz primjedbe uvršteno je u građevinsko područje naselja Poličnik. Uvršten je dio koji ima 
neposredan pristup prometnoj površini.  

15-22-230 Marjan ŽILIĆ, Ul. Akcije Maslenica 58, Murvica.  

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 1956 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Murvica. 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Primjedba se ne prihvaća iz razloga što više od 1300 m2 k.č. 1956 nalazi se unutar građevinskog područja 
naselja.  

15-22-231 Marjan ŽILIĆ, Ul. Akcije Maslenica 58, Murvica.  

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 1937/2 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Murvica. 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

K.č. iz primjedbe nalazi se daleko izvan građevinskog područja naselja i istu nije moguće uvrstiti u građevinsko 
područje naselja Murvica niti je u ovom trenutku moguće planirati novo izdvojeno građevinsko područje naselja 
na ovoj lokaciji, što bi bilo protivno "Općim odredbama" Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19 i 98/19). 

15-22-232 Stipe ŽILIĆ, Ul. Akcije Maslenica 62, Murvica.  

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 1937/1 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Murvica. 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

K.č. iz primjedbe nalazi se daleko izvan građevinskog područja naselja i istu nije moguće uvrstiti u građevinsko 
područje naselja Murvica niti je u ovom trenutku moguće planirati novo izdvojeno građevinsko područje naselja 
na ovoj lokaciji, što bi bilo protivno "Općim odredbama" Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19 i 98/19). 

15-22-233 Stipe ŽILIĆ, Ul. Akcije Maslenica 62, Murvica.  

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 1937/2 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Murvica. 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

K.č. iz primjedbe nalazi se daleko izvan građevinskog područja naselja i istu nije moguće uvrstiti u građevinsko 
područje naselja Murvica niti je u ovom trenutku moguće planirati novo izdvojeno građevinsko područje naselja 
na ovoj lokaciji, što bi bilo protivno "Općim odredbama" Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19 i 98/19). 

15-22-234 Stipe ŽILIĆ, Ul. Akcije Maslenica 62, Murvica.  

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 1944 io 1917 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko 
područje naselja Murvica. 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

K.č. iz primjedbe nalaze se daleko izvan građevinskog područja naselja i iste nije moguće uvrstiti u građevinsko 
područje naselja Murvica niti je u ovom trenutku moguće planirati novo izdvojeno građevinsko područje naselja 
na ovoj lokaciji, što bi bilo protivno "Općim odredbama" Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19 i 98/19). 
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15-22-235 Nediljko LUČIĆ, Kneza Domagoja 8, Zadar.  

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 1855 i 1888 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko 
područje naselja Murvica. 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

K.č. iz primjedbe nalaze se daleko izvan građevinskog područja naselja i iste nije moguće uvrstiti u građevinsko 
područje naselja Murvica niti je u ovom trenutku moguće planirati novo izdvojeno građevinsko područje naselja 
na ovoj lokaciji, što bi bilo protivno "Općim odredbama" Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19 i 98/19). 

15-22-236 Ivan MIJOLOVIĆ, Nova cesta 28, Vinjerac.  

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 4007/1 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. izuzme iz obveze izrade 
urbanističkog plana uređenja iz razloga što k.č. ima pristup na prometnu površinu.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-237 Tina MIIJOLOVIĆ, ul. Asje Petričić 22., Zadar.  

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 4008/2 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. izuzme iz obveze izrade 
urbanističkog plana uređenja iz razloga što k.č. ima pristup na prometnu površinu.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-238 Marta MIJOLOVIĆ, ul. V. Grgurice 3, Poličnik.  

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 4008/1 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. izuzme iz obveze izrade 
urbanističkog plana uređenja iz razloga što k.č. ima pristup na prometnu površinu.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-239 Marta MIJOLOVIĆ, ul. V. Grgurice 3, Poličnik.  

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 4515 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Poličnik.. 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-240 Stipan MIJOLOVIĆ, ul. V. Grgurice 7, Poličnik.  

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 4514 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Poličnik.. 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-241 Marin BUKVIĆ, Put Bukvića 5, Briševo.  

Primjedba se odnosi na k.č. 324 k.o. Briševo. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje naselja Briševo.  

Odgovor: Primjedba se djelomično prihvaća 

Nije moguće uvrstiti kč 324 k.o. Briševo u građevinsko područje u cijelosti. Građevinsko područje je djelomično 
prošireno tako da je na drugom mjestu smanjeno za jednaku površinu. Naime, za sada nije moguće planirati 
novo izdvojeno građevinsko područje naselja niti je moguće širiti postojeće građevinsko područje naselja 
Briševo kako bi se udovoljilo zahtjevu. Po članku 43. Zakona o prostornom uređenju ovo naselje će se moći 
djelomično proširiti tek kada više od 50% građevinskog područja bude utvrđeno kao izgrađeno.   

15-22-242 Grozdana SIKIRIĆ, Među vrtlin 2, Bibinje  

Primjedba se odnosi na k.č. 1206 k.o. Briševo. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje naselja Briševo.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-243 Marko SURAČ, Hrvoja Čustica 6, Murvica  

Primjedba se odnosi na k.č. 1489 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje naselja Murvica.  
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Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-244 Damir SURAČ, Hrvatskih branitelja 66, Murvica.  

Primjedba se odnosi na k.č. 1481 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje naselja Murvica. 

Odgovor: Primjedba se djelomično prihvaća 

K.č. 1481 k.o. Murvica djelomično je obuhvaćena unutar građevinskog područja naselja Murvica (oko 2980 m 2) 
što više nego dovoljno za izgradnju obiteljske kuće, ili kuće za odmor.  

15-22-245 Slaven SAMARDŽIĆ, (e-mail: slavensamardzic10©gmaiLcom)  

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 2985 k.o. Briševo. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Briševo. 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-246 Rosanda ĐEDOVIĆ, Otokara Keršovanija 41, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 386 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje naselja 
Murvica Gornja jer je na k.č. izgrađena vikendica 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

K.č. iz primjedbe nalazi se izvan građevinskog područja naselja i istu nije moguće uvrstiti u građevinsko 
područje naselja Murvica Gornja. Naime, u ovom trenutku nije moguće planirati novo izdvojeno građevinsko  
područje niti je moguće širiti postojeće građevinsko područje naselja Murvica Gornja što bi bilo pot rebno kako 
bi se udovoljilo zahtjevu. Površine koje su se mogle širiti u ovom naselju po članku 43. Zakona o prostornom 
uređenju već su popunjene.  

15-22-247 Ivan LULIĆ, Ivana Matetića Ronjgova 13, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 90/137 k.o. Suhovare. Traži da se k.č. izuzme iz obveze izrade 
urbanističkog plana uređenja iz razloga što k.č. ima pristup na prometnu površinu i na ostalu infrastrukturu.  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Primjedba je ne prihvaća. Veći dio k.č. iz primjedbe nalazi se unutar izgrađenog dijela građevinskog  područja 
naselja za koji nije utvrđena obveza izrade urbanističkog plana uređenja.  

Ostatak ovog dijela građevinskog područja nije moguće izuzeti iz obveze izrade urbanističkog plana uređenja iz 
razloga što se nalazi u neuređeni-neizgrađeni dio građevinskog područja naselja Suhovare, za koje postoji 
zakonska obveza izrade prostornog plana užeg područja.  

15-22-248 Luka ADŽIĆ, ul. Dalibora Dadića 11, Dračevac Ninski 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 250 k.o. Dračevac Ninski. Traži da se barem polovica k.č. uvrsti u 
građevinsko područje naselja Dračevac Ninski.  

Odgovor: Primjedba se djelomično prihvaća   

Nije moguće uvrstiti kč 250 k.o. Dračevac Ninski u građevinsko područje u cijelosti. Mogućnost proširenja 
građevinskog područja je ograničena, pa se vodilo računa da se udovolji i ostalim zahtjevima.  

15-22-249 Ivan ALIĆ, Pašmanski prilaz 6, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 333 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje naselja 
Poličnik 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Nije moguće prihvatiti primjedbu iz razloga što se k.č. 333 nalazi  daleko izvan građevinskog područja naselja i 
istu nije moguće uvrstiti u građevinsko područje naselja niti je u ovom trenutku moguće planirati novo izdvojeno 
građevinsko područje naselja na ovoj lokaciji, što bi bilo protivno "Općim odredbama" Zakona o prostornom 
uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).  
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15-22-250 Slavko UKALOVIĆ, ul. Vlade Gotovca 9, Suhovare 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 3773 i 3774 k.o. Suhovare. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko 
područje naselja Suhovare iz razloga što se nalazi neposredno uz uređenu prometnicu i u blizini vodovoda.  

Odgovor: Primjedba se djelomično prihvaća 

Nije moguće prihvatiti primjedbu u cijelosti iz razloga što nastalo oblikovanje ovog dijela građevinskog područja 
naselja nije u skladu s "Općim odredbama" Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 
98/19). Dio k.č. iz primjedbe uvršten je u građevinsko područje naselja kako bi s okolnim k.č. činio oblikovno i 
funkcionalno prihvatljivu građevinsku cjelinu.  

15-22-251 Ivan LETINA, Alojzija Stepinca 5, Visočane 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 861/1 i 838 k.o. Visočane. Traži da se barem dio k.č. uvrsti u 
građevinsko područje naselja Visočane radi izgradnje obiteljske kuće.  

Odgovor: Primjedba se djelomično prihvaća 

Dio k.č. 861/1 uvršten je u građevinsko područje naselja Visočane. Nije moguće uvrstiti k.č. u cijelosti iz razloga 
što je mogućnost širenja građevinskog područja ograničena čl. 43 Zakona o prostornom uređenju.  

15-22-252 Nedjeljko VIDAIĆ, Hrvatskih branitelja 30, Murvica Gornja 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 289 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje naselja 
Murvica Gornja. 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-253 Jakov i Iva VIDOVIĆ, B. Benkovića 8, Zadar 

Primjedba se odnosi na k.č. 421 k.o. Briševo. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje naselja Briševo.  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

K.č. iz primjedbe nije moguće prenamijeniti u građevinsko područje naselja jer se nalaze izvan građevinskog 
područja naselja, i u ovom trenutku nije moguće planirati novo izdvojeno građevinsko područje naselja niti je 
moguće širiti građevinsko područje naselja Briševo. Naime, po članku 43 . Zakona o prostornom uređenju ovo 
naselje će se moći djelomično proširiti tek kad više od 50% građevinskog područja bude utvrđeno kao 
izgrađeno.  

15-22-254 Branko PERIĆ (pok. Jure), Bonpanov prilaz 3, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 4373 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Poličnik iz razloga što je ista okružena građevnim česticama i ima pristup na okolne prometnice.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-255 Krunoslav STRIKA, Baljak Ante Pajo 95, Lovinac 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 87/1 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. izuzme iz obveze izrade 
urbanističkog plana uređenja. Iz razloga što k.č. ima pristup na prometnu površinu.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-256 Kristijan UKALOVIĆ, Ul. Franje Tuđmana 21, Suhovare 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 3805 i 3807/1 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. u cijelosti uvrste u 
građevinsko područje naselja Suhovare kako bi i dvorišni dio bio uvršten unutar građevinskog područja..  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-257 Mladen BARJAŠIĆ, Dr. Franje Tuđmana 158, Poličnik 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 5710 i 6051 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. izuzmu iz obveze izrade 
urbanističkog plana uređenja iz razloga što k.č. imaju pristup na prometnu površinu.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 
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15-22-258 Mladen BRKIĆ, Ul. Kralja Tomislava 40, Murvica 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 2284 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko područje 
naselja Murvica Gornja. 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

K.č. iz primjedbe već se nalazi unutar građevinskog područja naselja.  

15-22-259 Jasminka VUKIĆ ŠIMIČEVIĆ (predstavlja 4. stranaka), Mihe Klaića 6, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 2286, 2284, i 2327 k.o. Briševo. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko 
područje naselja Murvica Gornja, uz primjedbu da je građevinsko područje naselja prošireno na zemljište u 
vlasništvu Republike Hrvatske.  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

K.č. iz primjedbe nalaze se daleko izvan građevinskog područja naselja i iste nije moguće uvrstiti u građevinsko 
područje naselja Murvica Gornja niti je u ovom trenutku moguće planirati novo izdvojeno građevinsko područje 
naselja na ovoj lokaciji, što bi bilo protivno "Općim odredbama" Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19). 

15-22-261 Zoran JOVANOVIĆ i Suzana RICKERMANN, Heidplackem 16, Hude, Njemačka 

Primjedba se odnosi na k.č. 3166 k.o. Briševo. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje naselja Briševo.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-262 Ivan ŠTRKALJ, Schwimmbadstrasse 8, Bruchsal, Njemačka 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 2/1 k.o. Suhovare. Traži da se k.č. izuzme iz obveze izrade 
urbanističkog plana uređenja iz razloga što k.č. ima pristup na prometnu površinu i na ostalu infrastrukturu.  

Odgovor: Primjedba se djelomično prihvaća 

Primjedba je djelomično prihvaćena na način da je dio građevinskog područja naselja, koji se nalazi uz 
prometnice izuzet iz obveze izrade urbanističkog plana uređenja.  

Ostatak ovog dijela građevinskog područja nije moguće izuzeti iz obveze izrade urbanističkog plana uređenja iz 
razloga što se nalazi u neuređeni-neizgrađeni dio građevinskog područja naselja za koje postoji zakonska 
obveza izrade prostornog plana užeg područja.  

15-22-263 Ivica ŠTRKALJ, Ul. Dr. Franje Tuđmana 68, Suhovare 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 2/1 k.o. Suhovare. Traži da se k.č. izuzme iz obveze izrade 
urbanističkog plana uređenja iz razloga što k.č. ima pristup na prometnu površinu i na ostalu infrastrukturu.  

Odgovor: Primjedba se djelomično prihvaća 

Primjedba je djelomično prihvaćena na način da je dio građevinskog područja naselja, koji se nalazi uz 
prometnice izuzet iz obveze izrade urbanističkog plana uređenja.  

Ostatak ovog dijela građevinskog područja nije moguće izuzeti iz obveze izrade urbanističkog plana uređenja iz 
razloga što se nalazi u neuređeni-neizgrađeni dio građevinskog područja naselja za koje postoji zakonska 
obveza izrade prostornog plana užeg područja.  

15-22-264 Venci GRGEČ, Vukovarska 34, Murvica 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 2229, 2245 i 2244 k.o. Murvica. Traži da se k.č. izuzmu iz obuhvata 
obveze izrade urbanističkog plana uređenja.  

Odgovor: Primjedba se ne  prihvaća 

K.č. 2229 i 2245 iz primjedbe se nalaze u neuređeni-neizgrađeni dio građevinskog područja naselja Murvica i 
nije ih moguće izuzeti iz obveze izrade urbanističkog plana uređenja zbog zakonske obveze (Zakon o 
prostornom uređenju). Kada se radi o velikim površinama neuređenog dijela građevinskog područja naselja 
nije moguće krojiti obuhvat plana užeg područja na temelju manjih, pojedinačnih i budućih katastarskih čestica.  
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15-22-266 Radoslav i Kata GUDELJ, Zinke Kunc 2, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 419 i 420 k.o. Briševo. Traže da se k.č. uvrste u građevinsko područje 
naselja Briševo. 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

K.č. iz primjedbe nije moguće prenamijeniti u građevinsko područje naselja jer se nalaze izvan građevinskog 
područja naselja, i u ovom trenutku nije moguće planirati novo izdvojeno građevinsko područje naselja niti  je 
moguće širiti građevinsko područje naselja  Briševo. Naime, po članku 43. Zakona o prostornom uređenju ovo 
naselje će se moći djelomično proširiti tek kada više od 50% građevinskog područja bude utvrđeno kao 
izgrađeno. 

15-22-267 Ante KOVAČEVIĆ, Josipa bana Jelačića 18, Poličnik 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 4581 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. izuzme iz obveze izrade 
urbanističkog plana uređenja iz razloga što ima pristup na prometnu površinu.  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Nije moguće prihvatiti primjedbu iz razloga što se k.č. 4515 nalazi  izdvojeno iz građevinskog područja naselja i 
istu nije moguće uvrstiti u građevinsko područje naselja niti je u ovom trenutku moguće planirati novo izdvojeno 
građevinsko područje naselja na ovoj lokaciji, što bi bilo protivno "Općim odredbama" Zakona o prostornom 
uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).  

15-22-269 Magdalena BOKANOVIĆ, odvjetnica, Ul. Postrojbi specijalne policije 6, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 950, 952 i 935/2 k.o. Suhovare. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko 
područje naselja Suhovare. Iznosi niz argumenata u tu svrhu. Ukoliko to nije moguće, traži izmjenu čl. 55 st. 1 
Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Poličnik kako bi se omogućila izgradnja poslovnih, 
stambenih i pomoćnih građevina izvan građevinskog područja.  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Nije moguće prihvatiti primjedbu i to iz razloga koji slijede:  

(1) K.č. iz primjedbe nalazi se daleko izvan građevinskog područja naselja i istu nije moguće uvrstiti u 
građevinsko područje naselja Suhovare niti je u ovom trenutku moguće planirati novo izdvojeno 
građevinsko područje naselja na ovoj lokaciji, što bi bilo protivno "Općim odredbama" Zakona o 
prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19). 

(2) Drugi dio primjedbe također nije moguće prihvatiti. Naime, članak 55i odnosi se na izgradnju pomoćnih 
zgrada u funkciji poljoprivrede i stočarstva, i isti su određeni Prostornim planom Zadarske županije. 
Odredbe županijskog prostornog plana su "nadređene" odredbama planova nižeg reda, to jest, 
prostornim planovima uređenja gradova i općina.  

Članak 55j Odredbi za provedbu prostornog plana uređenja Općine Poličnik određuju uvjete po kojima se mogu 
graditi stambeno-poslovni kompleksi izvan građevinskog područja. I u ovom slučaju ove odredbe proizlaze iz 
prostornog plana Zadarske županije i nije ih moguće mijenjati ovim planom.  

15-22-270 Igor VUKIĆ, Predraga Zekića 33, Poličnik 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 189/1 k.o. Dračevac Ninski.  Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko 
područje naselja Dračevac Ninski.  

Odgovor: Primjedba se djelomično prihvaća   

Nije moguće uvrstiti kč 189/1 k.o. Dračevac Ninski u građevinsko područje u cijelosti. Mogućnost proširenja 
građevinskog područja je ograničena, pa se vodilo računa da se udovolji i ostalim zahtjevima.  

15-22-271 Johannes Steurer (Predsjednik uprave), ALUFLEXPACK NOVI d.o.o. (bez adrese)  

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 1227 k.o. Murvica. Navedena k.č. utvrđena je kao zona pretežito 
stambene namjene, i nalazi se usred izdvojenog građevinskog područja izvan naselja proizvodne namjene (I). 
Traži se da se k.č. 1227 prenamijeni u zonu proizvodne namjene radi dopune poslovnih djelatnosti u zoni.   

Odgovor: Primjedba se prihvaća 
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Primjedba 1 Davor LONČAR, Općinski načelni, Općina Poličnik 

Primjedba: Traži da se izdvojeno građevinsko područje izvan naselja namijenjeno za rekreaciju i sport (R), a 
koje se nalazi između Poslovne zone Murvica jug i Poslovne zone IK Murvica prenamijeni u područje 
gospodarske namjene (proširenje poslovne zone). 

Prenamjenu sportske u gospodarsku namjenu Općina Poličnik traži zbog gospodarskog razvoja Općine, a što 
će u budućnosti biti i od gospodarskog značaja na regionalnoj razini.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

Primjedba se prihvaća tako da je izvršena reambulacija dijela zone ( I ) a koja se nalazi sa sjeverne strane 
državne ceste DC 8  

Primjedba 2 Davor LONČAR, Općinski načelni, Općina Poličnik 

Primjedba: Traži da se ucrta cesta preko kč (stara izmjera) 825/64 k.o. Murvica, a prema priloženom grafičkom 
prikazu.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

 

Predstavke zaprimljene od tijela i pravnih osoba kojima je upućena posebna obavijest  

PO 99  ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE, Zadar  

Primjedba: traži se ucrtavanje nove trase spoja ŽC 6014 i ŽC6021 

PO 124  REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Zagreb 

Bez mišljenja: proslijeđen zahtjev Ministarstva prema Hrvatskim šumama. Mišljenje od Hrvatskih šuma nije 
zaprimljeno. 

PO 131  HŽ INFRASTRUKTURA, SEKTOR ZA RAZVOJ, PRIPREMU I PROVEDBU INVESTICIJA I 
EU FONDOVA, Zagreb 

Iako je HŽ Infrastruktura po dopisu od 30. studenog 2021. godine izvijestila da nemaju posebne uvjete na 
plan, ponovnim pregledom utvrđeno je da je potrebno dopuniti tekstualni dio plana.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća  

Tekstualni dio Plana je dopunjen 

PO 185  HEP, OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ELEKTRA ZADAR, Služba za 

realizaciju investicijskih projekata i pristup mreži, Odjel za realizaciju investicijskih projekata, ZADAR  

Ponovo upućuje zahtjeve za izradu Plana koji je već dostavljen prema članku 90. Zakona o prostornom 
uređenju. Uvjeti iz zahtjeva već su ugrađeni u Plan. 

PO 210  HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 
9, Zagreb 

Pozitivno mišljenje da je Prijedlog izmjene i dopune PPUO Poličnik usklađen s ranije dostavljenim 
zahtjevima. 
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PO 211  HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split, Split.  

Izjavljuju da je izvršen uvid u objavljeni materijal, ali zahtijevaju da se prikladne karte dostave u acad obliku 
radi točnije provjere.  

PO 260  REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO OBRANE, UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURES, 
SEKTOR ZA VOJNU INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA, Služba za vojno graditeljstvo i 
energetsku učinkovitost, Zagreb. 

Pozitivno mišljenje da su u prijedlogu IiD plana zadržane zaštitne i sigurnosne zone za vojarnu "Pukovnik 
Mirko Vukušić", Zemunik Donji, u skladu s prethodnim zahtjevima obrane i utvrđenom u važećem Prostornom 
planu uređenja Općine Poličnik. 

PO 265  HRVATSKE VODE, VODNOCOSPODARSKI ODJEL ZA SLIVOVE JUŽNOC JADRANA, 
Vukovarska 35, Split 

Pozitivno mišljenje da je prijedlog za javnu raspravu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Poličnik sukladan s planskim dokumentima upravljanja vodama, prema članku 39. Zakona o vodama (NN 
66/19).  

 

 

 

 


