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IZVJEŠĆE O PONOVNOJ 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 ponovna javna rasprava u razdoblju od 30. lipnja 2022. do 07. srpnja 2022. godine u trajanju 

od 8 dana. Uvid u ponovni 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 22. lipnja 2022. godine, na mrežnim 

stranicama Općine Poličnik i na mrežnim stranicama Ministarstva prostornog uređenja, 

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

 

Obavijest o ponovnoj 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. Županijska uprava za ceste Zadarske županije, Zrinsko-Frankopanska 10/2, 23000 Zadar,  

2. HŽ infrastruktura, Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb,  

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

4. Vodovod Zadar, Špire Brusine 17, 23000 Zadar 

 

 

Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave, 06. srpnja 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 ponovne javne rasprave zaprimljeno je 19 primjedbi na ponovni Prijedlog plana 

pisanim putem, u knjizi primjedbi nije bilo primjedbi na Prijedlog plana. 

 

Od obaviještenih tijela s javnim ovlastima zaprimljeno je jedno (1) pozitivno mišljenje od HŽ 

Infrastrukture tj da je ponovni prijedlog u skladu s ranije dostavljenim zahtjevima HŽ 

Infrastruktura. Jedno mišljenje je primljeno izvan roka od HOPS-a (pozitivno izvješće).   

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 – PONOVNA JAVNA RASPRAVA 

Ponovna javna rasprava o prijedlogu VIII. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Poličnik trajala 

je od 30. lipnja do 7. srpnja 2022. godine. Tijekom javne rasprave u knjizi primjedbi nisu upisane primjedbe, a 

putem službenog podneska na Općinu Poličnik zaprimljeno je ukupno devetnaest (19) primjedbi.  

Iako su tijela s javnim ovlastima obaviještena, zaprimljeno je jedno (1) pozitivno mišljenje na plan. Druga 

mišljenja ili primjedbe na Plan nisu zaprimljena.  

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

odgovarajućim obrazloženjem.  

Primjedbe zaprimljene službenim podneskom  

15-22-277 Slavko UKALOVIĆ, ul. Vlade Gotovca 9, Suhovare 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 3773 i 3774 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko 

područje naselja Suhovare u cijelosti iz razloga što se nalazi neposredno uz uređenu prometnicu i u blizini 

vodovoda.  

Odgovor: Primjedba se ne 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.  

15-22-278 Bratislav SURAČ, Put Prorokovića 3, Murvica Gornja 

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

Murvica Gornja 

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 potrebn o kako 

bi se udovoljilo zahtjevu. Površine koje su se mogle širiti u ovom naselju po članku 43. Zakona o prostornom 

uređenju već su popunjene.  

15-22-279 Bratislav SURAČ, Put Prorokovića 3, Murvica Gornja 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 57, 58 i 59 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko područje 

naselja Murvica Gornja 

Odgovor: Primjedba se djelomično  prihvaća 

Mogućnost širenja građevinskog područja uvjetovano je Zakonom o prostornom uređenju i u ovom trenutku 

iskorišteni su kapaciteti za mogućnost širenja gotovo u cijelosti.  

15-22-280 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 područja 
bude utvrđeno kao izgrađeno. 
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15-22-281 Neven BOGOVIĆ, Baljak Ante-Pajo 112, Lovinca.  

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 183 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje naselja 
Lovinac. 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Temeljem članka 104. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju: 

(3) Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u 
vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni. 

Dakle, nije moguće razmatrati nove primjedbe a koje nisu povezane s izmjenama prvog prijedloga plana koji je 
objavljen u travnju ove godine.  

15-22-283 Mario BEVANDA, Domovinskog rata 18, Dračevac Ninski 

Primjedba: primjedba se odnosi na dio k.č. 44/39 k.o. Dračevac Ninski. Traži da se  navedeno proširenje 
građevinskog područja, sukladno priloženoj skici, poništi kao građevinsko zemljište, zbog neriješenih 
imovinsko—pravnih odnosa 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Nije moguće prihvatiti primjedbu, i to iz razloga što je više osoba tražilo proširenje ovog dijela građevinskog 
područja naselja. Slijedom navedenog, prihvaćeno proširenje ne može se poništiti temeljem jednog zahtjeva, 
posebno u slučaju kada se radi o neriješenim imovinsko-pravnim odnosima.  

15-22-285 Luka ADŽIĆ, ul. Dalibora Dadića 11, Dračevac Ninski 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 250 k.o. Dračevac Ninski. Traži da se barem 2000 m 2 od navedene kč uvrsti 
u građevinsko područje naselja Dračevac Ninski.  

Odgovor: Primjedba prihvaća   

15-22-286 Grgo KNEŽEVIĆ (bez adrese)  

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 1196 k.o. Briševo. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Briševo. 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Temeljem članka 104. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju: 

(3) Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u 
vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni. 

Dakle, nije moguće razmatrati nove primjedbe a koje nisu povezane s izmjenama prvog prijedloga plana koji je 
objavljen u travnju ove godine.  

15-22-287 Ana GRUBIĆ (bez adrese)  

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 1372 k.o. Briševo. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Briševo. 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Temeljem članka 104. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju: 

(3) Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u 
vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni. 

Dakle, nije moguće razmatrati nove primjedbe a koje nisu povezane s izmjenama prvog prijedloga plana koji je 
objavljen u travnju ove godine.  

15-22-288 Ivica UKALOVIĆ, Ul. Petra Krešimira IV. 8, Suhovare.  

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 3486 i 3487 k.o. Suhovare. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko 
područje naselja Suhovare. 

Odgovor: Primjedba se djelomično prihvaća 
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Nije moguće prihvatiti primjedbu u cijelosti, i to: 

(1) 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. Minimalna 
površina stambeno-turističkog kompleksa usklađena je PP Zadarske županije  

(2) nije moguće propisati uvjete iz prijedloga izmjene i dopune prostornog plana Zadarske županije, jer isti 
još uvijek nije na snazi. Naime, ove izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Poličnik moraju 
biti usklađene s prostornim planom zadarske županije koji je na snazi.  

15-22-289 Svetko ŽILIĆ, ul. Hrvatskih branitelja 40, 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.  

15-22-290 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).  

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.  

15-22-291 Zlatko JURICA, Franje Tuđmana 80, Suhovare 

Primjedba: se odnosi na dio k.č. 90/11 k.o. Suhovare. Traži da mu se dio k.č. uvrsti u građevinsko zemljište 
zbog planirane gradnje obiteljske kuće (izuzeće obveze izrade urbanističkog plana uređenja na dio k.č. na kojoj 
se nalazi izgrađena kuća s infrastrukturom (voda, struja, asfalt). 

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-292 Venci GRGEČ, Vukovarska 34, Murvica 

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

Odgovor: Primjedba se djelomično 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. 
No, površine dijela kč 2229 koja se nalazi uz put (k.č. 3653) i koja je izuzeta iz obveze izrade urbanističkog 
plana uređenja je dodatno povećana.  

15-22-293 Mila BATUR, Dr. Franje Tuđmana 52, Suhovare 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 2/14 i 2/15 k.o. Suhovare. Traži  da se k.č. izuzme iz obuhvata obveze 
izrade urbanističkog plana uređenja.  

Odgovor: Primjedba se djelomično prihvaća 

K.č. 2/15 iz primjedbe nalazi se u neuređeni-neizgrađeni dio građevinskog područja naselja Suhovare i nije je 
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. No, kč 2/14 
koja se nalazi uz prometnicu je već izuzeta iz obveze izrade urbanističkog plana uređenja.  
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15-22-293 Jerolim BRATANOVIĆ, Janka Bobetka 5, Suhovare 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 90/146 k.o. Suhovare. Traži da se k.č. izuzme iz obuhvata obveze 
izrade urbanističkog plana uređenja.  

Odgovor: Primjedba se prihvaća 

15-22-295 Božica PROSTRAN, Edvina Androvića 11, Zadar 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 1896 i 1897 k.o. Murvica. Traži da se k.č. uvrste u građevinsko  
područje naselja Murvica. 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Temeljem članka 104. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju: 

(3) Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u 
vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni. 

Dakle, nije moguće razmatrati nove primjedbe a koje nisu povezane s izmjenama prvog prijedloga plana koji je 
objavljen u travnju ove godine.  

15-22-296 Vera SURAĆ i Darija Ćustić (bez adrese) 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 2157 k.o. Murvica. Traži da se k.č. izuzmu iz obuhvata obveze izrade 
urbanističkog plana uređenja.  

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

K.č. 2157 iz primjedbe nalazi se u neuređeni-neizgrađeni dio građevinskog područja naselja Murvica i nije je 
moguće izuzeti iz obveze izrade urbanističkog plana uređenja zbog zakonske obveze (Zakon o prostornom 
uređenju). Kada se radi o velikim i/ili izduženim površinama neuređenog dijela građevinskog područja naselja 
nije moguće krojiti obuhvat plana užeg područja na temelju manjih, pojedinačnih i budućih katastarskih čestica.  

Na dalje, temeljem članka 104. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju: 

(3) Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u 
vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni. 

Dakle, nije moguće razmatrati nove primjedbe a koje nisu povezane s izmjenama prvog prijedloga plana koji je 
objavljen u travnju ove godine.  

15-22-297 Marko i Lucija BALJAK (bez adrese) 

Primjedba: primjedba se odnosi na k.č. 1997 k.o. Poličnik. Traži da se k.č. uvrsti u građevinsko područje 
naselja Lovinac. 

Odgovor: Primjedba se ne prihvaća 

Temeljem članka 104. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju: 

(3) Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u 
vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni. 

Dakle, nije moguće razmatrati nove primjedbe a koje nisu povezane s izmjenama prvog prijedloga plana koji je 
objavljen u travnju ove godine.  

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

383-22-282 HŽ INFRASTRUKTURA, SEKTOR ZA RAZVOJ, PRIPREMU I PROVEDBU 
INVESTICIJA I EU FONDOVA, Mihanovićeva 12, Zagreb 

Pozitivno mišljenje na prijedlog VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Poličnik.  
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