
  

 

 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

 

G R A D  Š I B E N I K 

Upravni odjel za prostorno planiranje i 

zaštitu okoliša 

 

Klasa: 350-02/13-01/21 
Urbroj: 2182/01-04-13-41 
 

Šibenik, 20.prosinca 2013. 

 

Temeljem članka 91. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne 

novine“,br.76/07,38/09,55/11, 90/11 i 50/12) nositelj izrade plana Grad Šibenik, Upravni odjel 

za prostorno planiranje i zaštitu okoliša i stručni izrađivač plana „ASK atelier“ d.o.o., Zagreb, 

Trg N.Š.Zrinskog br.17 sačinili su 

 
IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU 

GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA  GRADA ŠIBENIKA VI. (CILJANE) IZMJENE I  
DOPUNE 

 

  

 

Nositelj izrade:  GRAD ŠIBENIK 

Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša  

Pročelnik: Madlena Roša Dulibić, d.i.a. 

Stručni izrađivač: ASK Atelier d.o.o., Zagreb  

   Direktor: Azra Suljić d.i.a. 

 

 

 

 

 

 

 



  



  

  

1. UVOD 

 

Temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine RH broj 76/07, 

38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Odlukom o izradi VI. (ciljanih) izmjena i dopuna GUP-

a Grada Šibenika (Službeni glasnik br. 2/13), pokrenut je postupak izrade 

navedenog plana. 

Na temelju članka 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 

76/07, 38/09, 55/11 i 50/12) Gradonačelnik Grada utvrdio je 18.11. 2013. prijedlog 

Plana za javnu raspravu.  

Trajanje i mjesto javnog uvida,nadnevak i vrijeme održavanja javnog izlaganja 

objavljeni su u „Službenom glasniku Grada Šibenika“,broj 08/13, “Slobodnoj 

Dalmaciji“ od 20. studenog 2013.g., na službenim web stranicama Grada Šibenika 

www.sibenik.hr, Šibensko-kninske županije www.sibensko-kninska-zupanija.hr i 

Ministarstva prostornog uređenja i gradnje www.mgipu.hr. 

 

Javni uvid organiziran je u trajanju od 28. do 06. prosinca 2013.u radnim 

prostorijama Grada Šibenika, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, 

Trg palih branitelja Domovinskog rata broj 1, svakog radnog dana od 9.00-14.00 i 

na službenim web stranicama Grada Šibenika. 

Javno izlaganje održano je 02. prosinca 2013.g. u Gradskoj vijećnici u Šibeniku s 

početkom u 12.00 sati. 

Nositelj izrade plana, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, 

dostavio je posebne pozive prema članku 87. Zakona o prostornom uređenju i 

gradnji. 

 

Poziv na javnu raspravu o prijedlogu GUP-a, upućen je tijelima uprave i pravnim 

osobama s javnim ovlastima sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju i 

gradnji. 

Tijekom javne rasprave pa do 6. prosinca 2013. (rok za dostavu primjedbi) 

zaprimani su prijedlozi, pisana očitovanja, mišljenja i primjedbe na prijedlog izmjena 

i dopuna GUP-a,   .  

 

Nakon javne rasprave nositelj izrade izrađuje Nacrt konačnog prijedloga plana u 

skladu s prihvaćenim očitovanjima, mišljenjima, primjedbama i prijedlozima u 

izvješću o javnoj raspravi i dostavlja ga tijelima i osobama određenim posebnim 

propisima radi davanja mišljenja o poštivanju zahtjeva iz članka 79. odnosno 

očitovanja iz članka 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji. 

    

http://www.sibenik.hr/
http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/
http://www.mgipu.hr/


  

2.POPIS POZVANIH SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI PREMA POSEBNOJ 

OBAVIJESTI 



  



    



   



  

 

4. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI  

 

 

 

 



  

5. OBRAZLOŽENJA O OČITOVANJIMA, PRIJEDLOZIMA I PRIMJEDBAMA 

SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI  

 
U tijeku javne rasprave zaprimljeno je mišljenje: 

Hrvatskih cesta, Ispostave Šibenik, od 6. prosinca 2013. godine kojim potvrđuju 

da nemaju primjedbi. 

HEP, ODS Elektra Šibenik, kojim se utvrđuje da će pitanje planiranja gradnje 

novih elektroenergetskih građevina biti riješeno u planovima nižeg reda. 

 

U tijeku javne rasprave zaprimljeno je očitovanje i primjedba: 

Zagreb Montaža d.o.o. Zagreb od 6. prosinca 2013., dvije primjedbe 

Aktis projekt d.o.o.  Zagreb, od 9. prosinca 2013. 

CHR EKO-PROJEKT d.o.o. Šibenik, od 6. prosinca 2013. 

Sunčani sat d.o.o. Šibenik, od 4. prosinca 2013. 

 

Primjedbe pristigle van roka:  

Nema primjedbi.  

 

Primjedbe upisane u knjigu primjedbi:  

Nema primjedbi.  

 

Primjedbe izrečene tijekom javnog izlaganja :  

Damir Lučev, ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ŠIBENSKO-

KNINSKE ŽUPANIJE  

Ante Pražen, Grad Šibenik 

 

 

Pristigle primjedbe obrađene su na temelju Zakona o prostornom uređenju i 

gradnji, na temelju Plana višeg reda, te na temelju ostalih važećih propisa. 

Nositelj izrade i Izrađivač Plana davali su slijedeće oblike očitovanja:  

- Primjedba se prihvaća  

- Primjedba se ne prihvaća  

- Primjedba se djelomično prihvaća  

U prilogu su dani kratki pregledi pojedinačnih primjedbi i odgovora. 



  

red 
br 

PODNOSITELJ 
DATUM 

PRIMITKA 
SAŽETAK PRIMJEDBE OBRAZLOŽENJE-ODGOVOR 

PRIJEDLOG 
ZAKLJUČKA 

Zapisnik s javne rasprave 

1.  

ŽUPANIJSKI 
ZAVOD ZA 

PROSTORNO 
UREĐENJE 
ŠIBENSKO-
KNINSKE 
ŽUPANIJE 

02.12.2013. 

Zahtjev za korekcijom Odredbi u sljedećim 
člancima prijedloga Odluke: 
1.čl.5. - ne brisati rečenicu o potkrovljima  
 
2. čl.4. (tablica) 
- VI/2 - kod Male Soline - uskladiti površine 
postojeće i planirane namjene 
- VI/4 uskladiti površine postojeće i 
planirane namjene 
 
3. čl.7. - prema čl.99. st.3. PPŽ - 30% se 
dozvoljava poslovnih sadržaja u stambenoj 
izgradnji  - uskladiti s PPŽ-om 
 
4. čl.9. alineja 5. - izbaciti riječ 'susjedna' jer 
se radi o jednoj čestici do 1 ha  
   čl.9. alineja 9. - parking mjesta se ne 
mogu preklapati već treba navesti 
smanjene normative (prema PPUG u 
čl.106.st.5.  
  
5. čl.11. - smanjiti kig=0,5 za stambeni niz 
(prema čl.18. PPUG)  
            -  dimenzioniranje parking mjesta 
uskladiti s PPUG-om čl.106.) 
            -  utvrditi max i min površine građ. 
čestice (prema PPUG 2.3.1.  Oblik i veličina 
građevinske čestice) 
 
6. U grafičkom dijelu plana na prikazu luke 
Vrnaža razlikovati kopneni i morski dio luke. 

 
1. Rečenica o potkrovljima je zadržana u 
Odredbama za provođenje, ali je izmijenjena 
dozvoljena visina nadozida od 120 cm. 
 
2. Površine u tablici su korigirane. 
 
3.  U Odredbe dodan zadani udio poslovnih 
sadržaja u stambenoj namjeni prema 
Prostornom planu županije. 
 
4. Riječ 'susjedna' je izbačena iz čl. 9. alineje 5.  
 
U čl. 9. su dodani smanjeni normativi u skladu  s 
PPUG-om. 
 
5. Navedeni kig je korektno definiran u skladu s 
tablicom u čl. 18, stavku 3. 
    U Odredbama za provođenje dodani su 
normativi za dimenzioniranje parking mjesta u  
skladu s PPUG-om. 
    U Odredbama za provođenje su dodane min. i 
max. površine građ. čestice u skladu s PPUG-
om. 
 
6. Grafički prikaz je izmijenjen u skladu s 
primjedbom. 

PRIMJEDBA 
SE 

DJELOMIČNO 
PRIHVAĆA 



  

 

 

redni 
broj 

PODNOSITELJ 
DATUM 

PRIMITKA 
SAŽETAK PRIMJEDBE OBRAZLOŽENJE-ODGOVOR 

PRIJEDLOG 
ZAKLJUČKA 

Urudžbeni zapisnik 

1. 

Hrvatske ceste 
Ispostava 
Šibenik, 

V. Škorpika 27, 
Šibenik 

06.12.2013. 
Nema uvjeta  i zahtjeva obzirom da se 
izmjene ne odnose na mrežu državnih 
cesta. 

Nije primjedba na Prijedlog Plana. -  

2. 

Zagreb Montaža 
d.o.o. 

R.F.Mihanovića 9 
Zagreb 

06.12.2013. 

Zahtjev za izmjenom i dopunom prijedloga 
Odluke o donošenju u čl. 9. odnosno čl. 
21a, stavka 14, alineje 7 GUP-a, za uvjete 
gradnje u zoni Draga. 

U navedenu alineju je dodan predloženi tekst 
tako da alineja glasi: 
'- visina građevina uz ulicu A. Starčevića 
usklađena je s visinom susjednih postojećih 
građevina (Jadranska banka), a najmanja 
udaljenost prizemne i ostalih nadzemnih etaža 
građevine do granica građevne čestice, iznosi 
5,0 m za visinu do P+6, a 8,0 m za veću visinu, 
dok se na granicama građevnih čestica prema 
javnoj površini omogućava gradnja građevina na 
regulacijskoj liniji odnosno na zajedničkoj međi 
građevne čestice i javne površine,' 

PRIMJEDBA 
SE  

PRIHVAĆA 

3. 

Zagreb Montaža 
d.o.o. 

R.F.Mihanovića 9 
Zagreb 

05.12.2013. 
Zahtjev za usklađenje namjene prostora u 
zoni Podsolarsko s PPUG-om i PP 
Županije. 

Primjedba nije predmet izmjena i dopuna te se 
ne može razmatrati u skladu s člankom 90. 
Zakona o prostornom uređenju i gradnji. 

PRIMJEDBA 
SE NE 

PRIHVAĆA 

2. 
Ante Pražen, 
 Grad Šibenik 

02.12.2013. 
Zašto sve nije prikazano na jednoj karti 
kako bi se riješio promet za cijelo istočno 
područje? 

Sve Izmjene i dopune GUP-a izrađene su na 
podlozi GUP-a iz 1988. na karti namjena 
površina. Radi se o ciljanim izmjenama plana u 
kojima nije bilo moguće rješavati promet na 
širem prostoru. 

PRIMJEDBA 
SE NE 

PRIHVAĆA 



  

4. 
Aktis projekt 

d.o.o.Istarska 42, 
Zagreb 

09.12.2013. 

Zahtjev za promjenom Prijedloga plana na 
području Zablaće - Mala Solina:- u 
grafičkom dijelu:   - planirati zonu mješovite 
namjene - stambene s turističkim 
sadržajima i na području kanala, a dodati 
zonu za istraživanje kanala  - ukinuti 
planiranu prometnicu i dodati simbol za 
sportsku luku- u odredbama za provođenje:    
- u čl. 4. u tablici uskladiti površine 
postojeće i planirane namjene   - u čl. 11      
- uskladiti termine 'zona mješovite namjene 
– stambena s turističkim sadržajima' i 
'kapacitetima'      - 'detaljnom', zamijeniti s 
'detaljnijom'      - definirati način osiguranja 
smještaja plovila korisnika područja      - za 
stambeni niz omogućiti formiranje 
parkirališta na zasebnoj čestici      - za 
kolektivno stanovanje – omogućiti poslovne 
sadržaje prema članku 20. stavak 6. alineja 
8 GUP-a      - objekti centralnih gradskih 
funkcija grade se prema odredbama kao 
objekti za kolektivno stanovanje iz čl. 21.e..' 
– ovdje se poziva na isti članak u kojem je 
odredba     - dodati stavak – 'oblici gradnje 
će se definirati detaljnijim planom uređenja' 
(odnosno UPU-om)    - predlaže se 
redefinicija strukture članka u kojem bi se 
razdvojila definicije  namjene od 
oblika/načina odnosno uvjeta izgradnje   - u 
čl. 16predlaže se kod nabrajanja sportskih 
luka napisati - Zablaće – bez Uvala 
Zablaće,(eventualno dodati da će se točna 
lokacija utvrditi detaljnijom prostorno 
planskom dokumentacijom. Naime tu je 
planirana sportska luka, a postoji i planirana 
je luka otvorena za javni promet    - u čl. 18    
- što je s preostatkom članka 34 iz GUP-a, 
koji se poziva na kartografske prikaze 3.8.? 

- u grafičkom dijelu: Grafički dio Prijedloga plana 
je dijelom izmijenjen u skladu s primjedbom. 
Zona istraživanja kanala je definirana 
odredbama za provođenje. Planiranje sportske 
luke nije u skladu s planovima višeg reda. Nije 
jasno na koju se prometnicu misli obzirom da 
prijedlog plana ne planira novu prometnicu na 
ovom prostoru.- u odredbama za provođenje: 
Površine u tablicama su usklađene. 
Terminologija je usklađena prema primjedbi. 
Parkiranje se mora osigurati na vlastitoj čestici, 
u skladu sa Zakonom i planovima višeg reda. U 
prizemljima građevina mogu se smjestiti 
poslovni sadržaji 

PRIMJEDBA 
SE 

DJELOMIČNO 
PRIHVAĆA 



  

5. 

Nev gradnja 
d.o.o. 

F. Lučića 1, 
Zagreb 

05.12.2013. 

Zahtjev za izmiještanjem planiranog 
koridora prometnice preko k.č. 4580/1 k.o. 
Šibenik na trasu postojeće prometnice 
sjevernije. 

Primjedba nije predmet izmjena i dopuna te se 
ne može razmatrati u skladu s člankom 90. 
Zakona o prostornom uređenju i gradnji. 
Navedeni koridor je samo načelno određen, a 
detaljno će biti u definiran prilikom izrade 
projektne dokumentacije. 

PRIMJEDBA 
SE 

DJELOMIČNO 
PRIHVAĆA 

6. 

CHR EKO-
PROJEKT 

d.o.o.S. Macura 
27,Šibenik 

06.12.2013. 

Zahtjev za promjenom Prijedloga plana na 
području Zablaće - Mala Solina:- u 
grafičkom dijelu:   - planirati zonu mješovite 
namjene - stambene s turističkim 
sadržajima i na području kanala i definirati 
kopneni i morski dio uređene plaže, prema 
skici u prilogu te korigirati u skladu s tim i 
površine navedene u Odluci.  - u 
odredbama za provođenje:   - predlaže se 
korekcija međusobnih prostornih odnosa u 
zoni te nova formulacija u čl. 4. stavak 5: 
'Moguće je detaljnom prostorno-planskom 
dokumentacijom drugačije odrediti 
međusobne prostorne odnose u zoni, kao i 
planirati dodatne vodene površine.' - 
predlažu se nove formulacije u čl. 11. 
stavak 5: '- za hotele: dozvoljava se 
izgradnja privezišta za brodove s brojem 
vezova određenim kao 20% od broja 
smještajnih jedinica,- za vile - moguće je 
građenje vila u funkciji turizma pod istim 
uvjetima kao i za individualnu gradnju i 
stambeni niz,- za rekreaciju - R6 - uređene 
plaže - dozvoljava se gradnja objekata 
zabavno ugostiteljskih i uslužnih sadržaja 
do 15% površine ove namjene.' 

Grafički dio Prijedloga plana je izmijenjen u 
skladu s primjedbom.Nova formulacija za čl. 4. 
stavak 5. nije opravdana.Odredbe za provođenje 
su već odredile mogućnost priveza brodova, kao 
i gradnju zabavno ugostiteljskih i uslužnih 
sadržaja, ali do 10% površine ove namjene. 
Tipologija vila se može graditi prema uvjetima za 
individualnu gradnju te je nije potrebno posebno 
navoditi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMJEDBA 
SE 

DJELOMIČNO 
PRIHVAĆA 

7. 
SUNČANI SAT 
doo, Šibenik 

04.12.2014. Primjedba na sadržaj odredbi iz čl. 21.a. 
Primjedba se ne odnosi na predmet ciljanih 
izmjena i dopuna. 

PRIMJEDBA 
SE NE 

PRIHVAĆA 



  

 

 

 

 

Od ukupno 9 primjedbi, 1 primjedba je prihvaćena, djelomično je prihvaćeno 4 primjedbi, a 

3 ih nije prihvaćeno. Prema primljenom dopisu Hrvatske ceste nemaju primjedbi na plan. 

HEP, ODS Elektra Šibenik također nema primjedbi. 

 

Primjedbi koje bi utjecale na promjenu koncepta Ciljanih izmjena i dopuna GUP-a Grada 

Šibenika  nije bilo, stoga se prijedlog plana, korigiran prema prihvaćenim primjedbama 

može uputiti na ishođenje mišljenja nadležnih tijela. 

 

  

  



  

  



  



  

 



  



  



  



  

 



  

 



  

  


