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3. OBJAVA JAVNE RASPRAVE U DNEVNOM TISKU „SLOBODNA 
DALMACIJA“ I NA WEB STRANICI OPĆINE  

 

 



4. ZAPISNIK O JAVNOM IZLAGANJU 

 



 

 



 

 

  



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

Sukladno članku 97. Zakona o prostornom uređenju te članku 8. Odluke o izradi II lzmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelsa („Službeni glasnik Općine Jelsa“ br. 1/17), 
posebna pisana obavijest o javnoj raspravi upućena je slijedećim javnopravnim tijelima: 

1. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Radnička cesta 80, 10000 
Zagreb 

2. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski 
odjel u Splitu, Porinova 1, 21000 Split, 

3. MUP – Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih, inspekcijskih i 
poslova civilne zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split 

4. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 
5. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured u Splitu, Odjel 

za zaštitu i spašavanje, Moliških Hrvata 1, 21000 Split 
6. HRVATSKE CESTE, Vončinina 3, 10000 Zagreb 
7. HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta 

Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb 
8. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih 

slivova, Vukovarska 35, 21000 Split 
9. HOPS, OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., Kupska 4, 10000 Zagreb 
10. HEP – DP  ELEKTRODALMACIJA Split, Odsjek razvoja, Poljička cesta bb, 21000 

Split – Elektrodalmacija Split, Pogon Hvar, 21460 Stari Grad 
11. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SDŽ, R. Boškovića 22, 21000 Split 
12. Lučka kapetanija Split, Obala Lazareta 1, 21000 Split 
13. Hvarski vodovod d.o.o., Radičina bb, 21465 Jelsa  
14. Jelkom d.o.o., 21463 Vrboska 
15. Drugi sudionici čije je sudjelovanje propisano Zakonom o prostornom uređenju i/ili 

čije sudjelovanje se u tijeku izrade Plana pokaže potrebnim.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. POSEBNA PISANA OBAVIJEST JAVNOPRAVNIM TIJELIMA O JAVNOJ 
RASPRAVI S DOKAZIMA O ISPORUCI 

  











































































7. MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE SUDIONIKA U JAVNOJ 
RASPRAVI 

 

Od ukupno 14 (četrnaest) pozvanih javnopravnih tijela, svoje primjedbe, mišljenja i 
očitovanja dostavilo je njih 4 (četiri), i to: Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 
Ministarstvo kulture - Konzervatorski odjel, MUP i HEP. 

Pisanim putem zaprimljene su primjedbe, prijedlozi i mišljenja od ukupno 50 (pedeset) 
podnositelja - fizičkih osoba u predviđenom roku. 

U Knjigu primjedbi upisane su primjedbe, prijedlozi i mišljenja ukupno 7 (sedam) 
podnositelja - fizičkih osoba. 

6 (šest) primjedbi koje su stigle izvan službenog roka su također razmotrene.   

Sve navedene primjedbe, prijedlozi i očitovanja čine sastavni dio ovog lzvješća. 

 

 

  



8. MIŠLJENJA JAVNOPRAVNIH TIJELA 
 

 

Napomena: u nastavku su priložena spomenuta mišljenja. 

 

  

Očitovanja javnopravnih tijela 
Državna uprava za zaštitu i 
spašavanje 

Klasa: 350-02/17-01/17 
Urbroj: 543-15-01-17-6 
Split, 15. studenog 2017. 

Prihvaća se prijedlog plana 
Ministarstvo unutarnjih poslova Broj: 511-12-21-13101/2-2017-H.D. 

Split, 24.10.2017. 
Prihvaća se Prijedlog plana 
Ministarstvo kulture 
Konzervatorski odjel u Splitu 

Klasa: 61208/07-10/7537 
Urbroj: 532-04-02-15/3-17-14 
Split, 02. studenog 2017. 

Potrebne izmjene Odredbi za provođenje i izmjena kartografskog prikaza 3.1 s novim granicama zaštite 
HEP Klasa: 350-02/17-01/1 

Urbroj: 375-17-133 
STARI GRAD, 27.10.2017. 

Prihvaća se alternativna lokacija nove TS 110(35)/20(19) kV Jelsa  te planirana mreža za područje Basina. U 
skladu s očitovanjem izmijenit će se tekstualni i grafički dio Plana 











































9. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU MIŠLJENJA, 
PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE PRIHVAĆENI 
 
Napomena: u nastavku su priložene spomenute primjedbe 

 

  

OBRAZLOŽENJE MIŠLJENJA, PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI NA PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA  
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE JELSA (II) 

BR
O

J 

PODNOSITELJ 
MIŠLJENJA, 
PRIJEDLOGA I 
PRIMJEDBI  

 

MIŠLJENJE, PRIJEDLOZI I 
PRIMJEDBE  
 

 
OBRAZLOŽENJE MIŠLJENJA, PRIJEDLOGA I 
PRIMJEDBI 

7 
Frankica Gamulin 
Jelsa 272 
21465 Jelsa 

Ispravak grafičkog dijela za 
izgrađeni dio komunalne zone 
Vrisna u Jelsi. 

Prihvaća se 

40 

Stjepan Franetović 
Svirče 5 
Svirče 

Molba za uvrštavanje cijele 
čestice 3670 k.o. Svirče u 
građevinsko područje. (dio je 
uvršten) 

Prihvaća se 
U prikazu građevinskog područja naselja 
Svirče greškom je linija građevinskog 
ucrtana na način  da ne uključuje manji dio 
predmetne k.č. 

Knjiga primjedbi 
1K Lovorko Stipišić 

Član uprave Jelsa 
d.d. 

Prijedlog za zadržavanje 
praonice rublja na postojećoj 
lokaciji  

Prihvaća se 
 

2K Svetko Marijan 
Zavala 138 

Prijedlog se odnosi na 
ucrtavanje puta iza vlasnikove 
kuće u Zavali na navedenoj 
adresi. 

Prihvaća se 
 
 

3K Ita Varović 
Gdinj 14 
Gdinj 

Prijedlog za ucrtavanje sidrišta 
ili privremenog privezišta u uvali 
Zaraće (Pokrvenik). 

Prihvaća se 
Sidrište se mora urediti u skladu s 
Odredbama za provođenje 

7K Nene Mišković 
Jelsa 717 
21465 Jelsa 

Primjedba na članak 36. 
(navedene visine) 

Prihvaća se 

























10. MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE SUDIONIKA U JAVNOJ 
RASPRAVI KOJI NISU PRIHVAĆENI ILI SU DJELOMIČNO PRIHVAĆENI  
 
Napomena: u nastavku su priložene spomenute primjedbe 

OBRAZLOŽENJE MIŠLJENJA, PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI NA PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA  
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE JELSA (II) 

BR
O

J 

PODNOSITELJ 
MIŠLJENJA, 
PRIJEDLOGA I 
PRIMJEDBI  

 

MIŠLJENJE, PRIJEDLOZI I 
PRIMJEDBE  
 

 
OBRAZLOŽENJE MIŠLJENJA, PRIJEDLOGA I 
PRIMJEDBI 

1 

Branko Bunčuga, 
odvjetnik, Libora 
bb,  
21465 Jelsa 
za  
Rada Olivera 
Lempert Wennberg 

Predlaže se povećanje 
građevinskog područja u 
Prapatni oko 200-300 m2  

Ne prihvaća se  
Izdvojeno građevinsko područje naselja 
Jelsa u uvali Prapatna je određene 
temeljem Odluke o donošenju Prostornog 
plana uređenja općine Jelsa iz 2008.  
godine, kojim isto nije bilo ucrtano u 
grafičkom dijelu Plana. Građevinsko 
područje je određeno kao izgrađeno, 
pretežno u pojasu 100 m od obalne crte pa 
nije moguće proširenje temeljem Zakona o 
prostornom uređenju. 

2 

Damir Maruščak 
tel. 098306757 
e-mail: 
dmaruscak@gmail.
com 
(nedostaje adresa) 

Predlaže se uvrštavanje k.č. 
3194 k.o. Gromin Dolac u 
građevinsko područje, odnosno 
u zonu M1 mješovite namjene – 
pretežito stambene 

Ne prihvaća se  
Predložena čest.zem. ne nalazi se unutar 
građevinskog područja naselja važećeg 
Prostornog plana iz 2008. godine. 
Građevinsko područje naselja Gromin 
Dolac sadržano u Prijedlogu PPUO Jelsa 
ne može se više širiti jer je u odnosu na 
Prostorni plan uređenja općine Jelsa iz 
2008. godine prošireno za dopuštenih 20% 
izgrađenog dijela građevinskog područja. 
Međutim, predmetna čestica zem. je 
uvrštena u izdvojeno građevinsko područje 
izvan naselja ugostiteljsko turističke 
namjene radi usklađenja s Prostornim 
planom Splitsko dalmatinske županije  

3 

Danijel Visković 
21467 Gdinj 

Predlaže se uvrštavanje k.č. 
6084/581 k.o. Gdinj, uvala 
Pokrivenik u građevinsko 
područje 

Ne prihvaća se  
Predložena čest.zem. ne nalazi se unutar 
građevinskog područja Pokrvenik važećeg 
Prostornog plana iz 2008. godine. 
Postojeće građevinsko područje ne može 
se širiti jer, u odnosu na važeći Prostorni 
plan uređenja općine Jelsa iz 2008. godine, 
nije izgrađeno više od 80% (izgrađeno je 
66,67% građevinskog područja).  
Stoga, temeljem članka 47. Zakona o 
prostornom uređenju, nije dopušteno 
proširenje građevinskog područja. 

4 

Dijana Salamunić i 
Dominika 
Salamunić 
Vrboska 
(nedostaje adresa) 

1. Predlaže se izmjena površine 
kampa Grebišće (bliže moru) 
2. Predlaže se postavljanje 
oznake za uređenu plažu uz 
kamp Grebišće 
3. Predlaže se izmjena 
tekstualnih odredbi 

1.  Ne prihvaća se  
Ugostiteljsko turistička namjena (T3) kamp 
Grebišće usklađena je s namjenom 
prostora određenom u Prostornom planu 
SDŽ. Usklađenje namjene je određeno na 
način da je zona postavljena do lokalne 
ceste (županijski značaj) koristeći poligon 
zone iz Prostornog plana SDŽ. Površina 

mailto:dmaruscak@gmail.com
mailto:dmaruscak@gmail.com


zone je usklađena s površinom koja je 
određene Prostornim planom SDŽ.  
U tom smislu su i oblikovane i druge  
ugostiteljsko turističke namjeni izvan 
naselja  pa i susjedna ugostiteljskom 
turistička namjena Zenčišće (T1) zona, na 
koju se u svom prigovoru pozivate. I ostale 
ugostiteljsko turističke namjene izvan 
naselja na području općine Jelsa su u 
najvećoj mjeri usklađene s grafičkim 
prikazom Prostornog plana SDŽ i s 
površinama određenima u članku 64. 
Tablica 1.17 Izdvojena građevinska 
područja ugostiteljsko turističke namjene      
2.  Ne prihvaća se  
Kako je ugostiteljsko turistička namjena 
(T3) kamp Grebišće planirana južno od 
lokalne ceste (županijski značaj) tako nije 
predviđeno uređenje plaže sjeverno od 
lokalne ceste već se taj dio obale zadržava 
kao prirodna plaža. Na isti način se planira i 
susjedna ugostiteljsko turistička namjena 
(T1) Zenčišće gdje se također planira 
prirodna plaža na obalnom dijelu sjeverno 
od lokalne ceste, iz dodatnog razloga što 
se uređene plaže mogu planirati samo 
unutar građevinskog područja (prema ranije 
dostavljenom mišljenju JU Zavod za 
prostorno uređenje SDŽ)     
3.  Djelomično se prihvaća  
U članku 55. stavak 7. dopunit će se uvjeti 
uređenja izgrađene ugostiteljsko turističke 
namjene (T3) kamp Grebišće na način  da 
se pod izgrađenost zone podrazumijevaju 
smještajni i prateći sadržaji. Zgrade za 
smještaj pratećih sadržaja kampa, 
sukladno, posebnim propisima,  mogu biti 
prizemne najveće visine 4,0 m ravnog ili 
kosog krova. Unutar kampa se mogu graditi 
i uređivati sadržaji za sport i rekreaciju na 
otvorenom te nema obveze donošenja 
urbanističkog plana uređenja  

5 

Dr. Silvio Ćurin 
Doverska 19, 
21000 Split 
 

1. Prijedlog za uvrštavanje  k.č. 
2614/57 k.o. Gdinj, uvala Južna 
Medvidina, u zonu urbane 
sanacije 
2. Predlaže se ucrtati Put do žala 
u uvali Južna Medvidina  kao 
nerazvrstanu cestu. 
3.  Predlaže se istočnu stranu 
uvale Južnja Medvidovina 
ucrtati kao sidrište i uz obalu 
predvidjeti sidrište-rivicu. 

1.  Ne prihvaća se  
U obuhvatu područja za urbanu sanaciju 
nisu određene udaljene i pojedinačne 
zgrade jer ne predstavljaju cjelovitu zonu. 
Uvjeti rekonstrukcije svih ozakonjenih  
zgrada izvan građevinskog područja a u 
prostoru ograničenja su isti bez obzira jeli 
se zgrada nalazi unutar planirane zone 
urbane sanacije ili izvan te zone a sve 
sukladno zakonskim odredbama  
1.  Ne prihvaća se  
Predložena trasa puta za koji se predlaže 
određivanje statusa nerazvrstane 
prometnice nije ucrtana u katastru i ima 
nepovoljne tehničke karakteristike pa se ne 
može smatrati nerazvrstanom 
prometnicom. 
1.  Djelomično se prihvaća  



Prihvaća se položaj  novog sidrišta koje ne 
može biti uz obalu već udaljeno najmanje 
50 m od obale, pa nije moguća ni gradnja 
„rivice“    

6 

Antun Franičević  
Domobranska 27 
Stari Grad 
Sarjanović Dražen  
Jelsa 805 
Jelsa 

Predlaže se uvrštavanje k.č. 
3242 i 3294/2  k.o. Jelsa u 
građevinsko područje. 

Ne prihvaća se  
Predložena čest.zem. ne nalazi se unutar 
građevinskog područja naselja prema 
važećem Prostornom planu iz 2008. 
godine. 
Građevinsko područje naselja Gromin 
Dolac sadržano u Prijedlogu PPUO Jelsa 
ne može se više širiti jer je u odnosu na 
Prostorni plan uređenja općine Jelsa iz 
2008. godine prošireno za dopuštenih 20% 
izgrađenog dijela građevinskog područja. 

8 
Nikomir Gabelić  
Vrboska 160 
21463 Vrboska 

Predlaže se uvrštavanje zone 
zelenila na području Priko, 
Vrboska. 

Ne prihvaća se  
Unutar građevinskog područja naselja 
omogućava se uređenje zelenih i drugih 
otvorenih površina  

9 

Nikomir Gabelić r 
Vrboska 160 
21463 Vrboska 

Upit : zašto je k.č. 2494/3  k.o. 
Vrboska uvrštena u građevinsko 
područje (Jelsa)? 

Predmetna čest.zem. čini dio građevinskog 
područja naselja Jelsa u skladu sa 
zakonom. Isti prijedlog je već bio na javnoj 
raspravi Prijedloga izmjena i dopuna PPUO 
Jelsa iz 2016. god. 

10 
Nikomir Gabelić  
Vrboska 160 
21463 Vrboska 

Prijedlozi za parkirališna mjesta. 
 

Ne prihvaća se  
Prostornim planom mogući broj 
parkirališnih mjesta je riješen na sličan 
način 

11 

Nikomir Gabelić  
Vrboska 160 
21463 Vrboska 

(kao primjedba 8) 
Predlaže se uvrštavanje zone 
zelenila na području Priko, 
Vrboska. 

Ne prihvaća se  
Obrazloženje kao za primjedbu pod brojem 
8. 

12 
Nikomir Gabelić  
Vrboska 160 
21463 Vrboska 

Prijedlozi za parkirališna mjesta. 
(kao primjedba 10) 

Ne prihvaća se  
Obrazloženje kao za primjedbu pod brojem 
10. 

13 
Gabro Keršić 
Vrboska 

Prijedlozi za parkiralište i 
izmjenu trase ceste u naselju 
Vrboska. (prijedlog u privitku) 

Ne prihvaća se  
Prostornim planom mogući broj 
parkirališnih mjesta je riješen na sličan 
način 

14 

Gabro Keršić 
Vrboska 

Prigovor za postupak ID PPUO 
Jelsa 

Ne prihvaća se  
Objava javne rasprave je izvršena sukladno 
članku 96. stavak 3. Zakona o prostornom 
uređenju (Slobodna Dalmacija, mrežna 
stranica Ministarstva i mrežna stranice 
Općine).  

15 

Grebišće d.o.o. 
Jelsa bb 
21464 Jelsa 

1. Predlaže se izmjena površine 
kampa Grebišće (bliže moru) jer 
uz obalu danas postoji kamp a 
planirana zona nije povoljna za 
formiranje kampa. Stoga se 
predlaže planiranje 
građevinskog područja kampa 
Grebišće kako je bilo  određeno 
u prethodnom postupku 
izmjena i dopuna PPUO Jelsa 
2. Predlaže se planiranje, 
zadržavanje uređene plaže u 

1.  Ne prihvaća se  
Ugostiteljsko turistička namjena (T3) kamp 
Grebišće usklađena je s namjenom 
prostora određenom u Prostornom planu 
SDŽ. Usklađenje namjene je određeno na 
način da je zona postavljena do lokalne 
ceste (županijski značaj) koristeći poligon 
zone iz Prostornog plana SDŽ. Površina 
zone je usklađena s površinom koja je 
određene Prostornim planom SDŽ.  
U tom smislu su i oblikovane i druge  
ugostiteljsko turističke namjeni izvan 
naselja  pa i susjedna ugostiteljskom 
turistička namjena Zenčišće (T1) zona, na 



uvali Grebišće uz kamp Grebišće 
 

koju se u svom prigovoru pozivate. I ostale 
ugostiteljsko turističke namjene izvan 
naselja na području općine Jelsa su u 
najvećoj mjeri usklađene s grafičkim 
prikazom Prostornog plana SDŽ i s 
površinama određenima u članku 64. 
Tablica 1.17 Izdvojena građevinska 
područja ugostiteljsko turističke namjene      
2.  Ne prihvaća se  
Kako je ugostiteljsko turistička namjena 
(T3) kamp Grebišće planirana južno od 
lokalne ceste tako nije predviđeno uređenje 
plaže sjeverno od lokalne ceste i udaljeno 
od građevinskog područja već se taj dio 
obale zadržava kao prirodna plaža i iz  
dodatnog razloga što se uređene plaže 
mogu planirati samo unutar građevinskog 
područja (prema ranije dostavljenom 
mišljenju JU Zavod za prostorno uređenje 
SDŽ)     

16 

HVAR HILLS d.o.o. 
Vrbanj 191, 
21462 Vrbanj 

1. Predlaže se pravo izgradnje 
žičare do mora na 
poljoprivrednim 
gospodarstvima. 
2. Predlaže se izmjena članka 
11. st.2. 
3. Izmjena članka 38. St.2. 
4. Objekti za gospodarsku 
namjenu 
5.  čl. 38. – potpuno ukopan 
podrum 
6. čl. 38. – zbroj parcela 
7. Predlaže se gradnja etno sela 
8. oznake obradivog tla i 
vinograda 

1. Prihvaća se  
Odredbama za provođenje  odredit će se 
mogućnost gradnje žičare uz obveznu 
suglasnost nadležnog tijela Općine Jelsa 
2. Ne prihvaća se 
Izvan građevinskog područja naselja 
moguća je gradnja  samo čvrstih građevina 
i 1u funkciji poljoprivrede i turizma  
3. Ne prihvaća se 
Gradnja građevina u funkciji poljoprivrede 
izvan prostora ograničenja (1000 m od 
obalne crte) određena je Prostornim 
planom SDŽ  
4. Građevine za gospodarsku namjenu u 
funkciji poljoprivrede mogu se graditi na 
jednoj ili više katastarskih čestica ukupne 
površine od najmanje 3,0 ha u prostoru 
ograničenja i od najmanje 1,0 ha izvan 
prostora ograničenja uz napomenu da 
čestica na kojoj se gradi građevina mora 
imati površinu od najmanje 1,0 ha 
5. Ne prihvaća se  
Potpuno ukopani podrum kao dio građevine 
za potrebe poljoprivrede i turizma izvan 
građevinskog područja je određen 
Zakonom o prostornom uređenju 
6. Sve katastarske čestice  na kojima se 
planira gradnja građevina u funkciji 
poljoprivrede i turizma izvan građevinskog 
područja moraju biti unutar granica općine 
Jelsa. 
7. Ne prihvaća se  
Izvan građevinskog područja nije 
dopuštena gradnja etno sela ili drugih 
sadržaja u turističke svrhe osim sadržaja 
planiranih za potrebe poljoprivrede i 
turizma 
8. Prihvaća se 

17 Ines Katalinić Predlaže se uvrštavanje k.č. 7. Ne prihvaća se  
Predložena čest.zem. ne nalazi se unutar 



Pivac Zorica 
(nedostaje adresa) 

3165/12  k.o. Gromin Dolac u 
građevinsko područje 

građevinskog područja naselja važećeg 
Prostornog plana iz 2008. godine. 
Građevinsko područje naselja Gromin 
Dolac sadržano u Prijedlogu PPUO Jelsa 
ne može se više širiti jer je u odnosu na 
Prostorni plan uređenja općine Jelsa iz 
2008. godine prošireno za dopuštenih 20% 
izgrađenog dijela građevinskog područja. 
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Ivo Bojanić 
Jelsa 163, 
21465 Jelsa 

Prijedlog na tekstualni dio 
1. Predlaže se izmjena članka 
36.a 
2. Omogućiti rekonstrukciju 
ruševina 
3. Označiti zonu urbane sanacije 
Humac – Perna 
4. Korigirati članak 31. 

1. Ne prihvaća se 
Odredbe o uvjetima za gradnju obiteljskih i 
višestambenih zgrada pridonose očuvanju 
slike i strukture naselja a gradnja POS-ovih 
zgrada je posebno regulirana 
2. Primjedba je neutemeljena 
Odredbama za provođenje je omogućena 
rekonstrukcija ruševina (članak 83., 101., 
136. i 137.) 
3. Prihvaća se 
4. Prihvaća se 
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Ivo Duboković 
Jelsa 301 

Predlaže se uvrštavanje k.č. 
2785  k.o. Pitve u T2 zonu Žutica 

1. Ne prihvaća se 
Ugostiteljsko turistička namjena (T2) 
turističko naselje Žutica  usklađena je s 
namjenom prostora određenom u 
Prostornom planu SDŽ  i s površinama 
određenima u članku 64. Tablica 1.17 
Izdvojena građevinska područja 
ugostiteljsko turističke namjene    

20 

Jadranka 
Salamunić 
Jelsa 

Primjedba istovjetna primjedbi 
pod brojem 4. 
1. Predlaže se izmjena površine 
kampa Grebišće (bliže moru) 
2. Predlaže se postavljanje 
oznake za uređenu plažu uz 
kamp Grebišće 
3. Predlaže se izmjena 
tekstualnih odredbi 

Obrazloženje kao za primjedbu pod brojem 
4. 
1.  Ne prihvaća se  
Ugostiteljsko turistička namjena (T3) kamp 
Grebišće usklađena je s namjenom 
prostora određenom u Prostornom planu 
SDŽ. Usklađenje namjene je određeno na 
način da je zona postavljena do lokalne 
ceste (županijski značaj) koristeći poligon 
zone iz Prostornog plana SDŽ. Površina 
zone je usklađena s površinom koja je 
određene Prostornim planom SDŽ.  
U tom smislu su i oblikovane i druge  
ugostiteljsko turističke namjeni izvan 
naselja  pa i susjedna ugostiteljskom 
turistička namjena Zenčišće (T1) zona, na 
koju se u svom prigovoru pozivate. I ostale 
ugostiteljsko turističke namjene izvan 
naselja na području općine Jelsa su u 
najvećoj mjeri usklađene s grafičkim 
prikazom Prostornog plana SDŽ i s 
površinama određenima u članku 64. 
Tablica 1.17 Izdvojena građevinska 
područja ugostiteljsko turističke namjene      
2.  Ne prihvaća se  
Kako je ugostiteljsko turistička namjena 
(T3) kamp Grebišće planirana južno od 
lokalne ceste (županijski značaj) tako nije 
predviđeno uređenje plaže sjeverno od 
lokalne ceste već se taj dio obale zadržava 
kao prirodna plaža. Na isti način se planira i 



susjedna ugostiteljsko turistička namjena 
(T1) Zenčišće gdje se također planira 
prirodna plaža na obalnom dijelu sjeverno 
od lokalne ceste, iz dodatnog razloga što 
se uređene plaže mogu planirati samo 
unutar građevinskog područja (prema ranije 
dostavljenom mišljenju JU Zavod za 
prostorno uređenje SDŽ)     
3.  Djelomično se prihvaća  
U članku 55. stavak 7. dopunit će se uvjeti 
uređenja izgrađene ugostiteljsko turističke 
namjene (T3) kamp Grebišće na način  da 
se pod izgrađenost zone podrazumijevaju 
smještajni i prateći sadržaji. Zgrade za 
smještaj pratećih sadržaja kampa, 
sukladno, posebnim propisima,  mogu biti 
prizemne najveće visine 4,0 m ravnog ili 
kosog krova. Unutar kampa se mogu graditi 
i uređivati sadržaji za sport i rekreaciju na 
otvorenom te nema obveze donošenja 
urbanističkog plana uređenja   
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Jelkom d.o.o. 
Vrboska 

1. Predlaže se uklanjanje 
predviđene lokacije za izgradnju 
reciklažnog dvorišta na č.z. 831, 
832, 1013/2, 1013/3 k.o. Jelsa 
jer se nalazi u II zoni sanitarne 
zaštite izvorišta 
2. Predlaže se izmicanje 
infrastrukturnih sustava sa 
č.163/3 k.o. Jelsa 
3. Prijedlog za osnivanje nove 
komunalne zone uz južne 
granice naselja Vrboska 
4. Prijedlog za omogućavanje 
izgradnje objekta za sanitarne 
potrebe kupališta „Soline“ 
Vrboska  

1. Prihvaća se 
2. Ne prihvaća se 
Predložena lokacija TS 10/0,4 kV odgovara 
potrebama konzuma električne energije 
šireg područja 
3. Ne prihvaća se 
Prema navedenoj primjedbi postojat će 
ograničenja za gradnju u navedenim 
poslovnim zonama a nove zone treba 
posebno preispitati i u slijedećim 
Izmjenama i dopunama PPUO eventualno 
planirati povoljnije zone 
4. Prihvaća se 
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Kruno Peronja  
Odvjetnik 
Domovinskog rata 
29b/V 
Split 

Predlaže se uvrštavanje k.č. 
208/1 i 208/3  k.o. Jelsa, predio 
Zaglavica-Vitarnja u građevinsko 
područje (stambenu, mješovitu 
namjenu, stambeno-poslovnu). 

Djelomično se prihvaća 
Prihvaća se djelomično uključivanje 
predmetnih čest.zem. u zonu mješovite 
namjene pretežito stambene a sve prema 
kartografskom prikazu  
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Kruno Peronja 
Odvjetnik 
Domovinskog rata 
29b/V 
Split 

Predlaže se uvrštavanje k.č. 
2492/4, 2492/3, 2492/1, 2474/6  
k.o. Jelsa, predio Gradina u 
turističku i rekreacijsku zonu. 

Ne prihvaća se 
Predio Gradina je zaštićeno arheološko 
područje na kojemu nije dopuštena nova 
gradnja  
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Lučana Jakas 
Borisa 
Papandopula 6 
21000 Split 

Rekonstrukcija postojećeg 
stambenog objekta unutar T1 
zone – prijedlog za 
uvrštavanjem k.č. 2467/4, 
2467/5, 2467/2, 2467/3 k.o. 
Jelsa u stambenu namjenu  

Djelomično se prihvaća,  
Odredbama za provođenje će se omogućiti 
zadržavanje postojećih legalnih stambenih 
građevina uz mogućnost rekonstrukcije 

25 Luka Bunčuga 1. Vraćanje granica zone R2 u 1. Primjedba je neutemeljena 



Jelsa 566, 
21465 Jelsa 

Jelsi 
2. Prijedlog uklanjanja zgrade sa 
sadašnjeg kupališta Bočić u Luci 
Jelsa 
3. Članak 36. 
4. Granice konsolidirane gradnje 
5. Uvala Mina, Burkovo i Libora 
– prijedlog za istim kriterijima 
6. Članak 47.  
7. Prijedlog za stambenom 
zonom u Jelsi (općenito, kao 
namjena) 

Zona R2 Pelinje nije izmijenjena,  na 
istovjetni način, kao u prethodnim javnim 
raspravama, označen je izgrađeni dio zone 
2. Ne prihvaća se 
U luci otvorenoj za javni promet ne mogu 
se planirati sportski  sadržaji. Prostornim 
planom je omogućena gradnja zgrade za 
potrebe luke što neće ugrožavati 
krajobrazne vrijednosti naselja 
3. Prihvaća se 
4. Ne prihvaća se  
Konsolidirana gradnja obuhvaća dio naselja 
s pretežno tradicijskom gradnjom i 
kontaktnom područje pa se stoga ne 
prihvaća izmjena granica konsolidiranog 
područja naselja Jelsa 
5. Ne prihvaća se  
Za područje Burkovo i Libora, radi zaštite 
krajobraznih vrijednosti i zaštite izvorišta 
vode, određena je najmanja površina 
građevne čestice od 1000 m2, za područje 
Burkova najveća visina zgrada iznosi 6,5 m 
a kig=0,25. Za neizgrađeno područje Mina 
primjenjuju se prostorno planski pokazatelji 
propisani za gradnju u neizgrađenom 
području, osim u pojasu udaljenosti 100 m 
od mora gdje je ograničena visina zgrada 
na 6,5 m. 
6. Djelomično se prihvaća  
U članku 47. stavak 5 i stavak 6. alineja 1. 
mijenja se visina hotela i glasi: P+2, 
odnosno najviše 12,5 m. Ostali prostorno 
planski pokazatelji se zadržavaju posebno 
stoga što se  najmanje 40% zone uređuju 
kao parkovni nasadi i  prirodno zelenilo, pa 
se na taj način čuvaju krajobrazne 
vrijednosti područja 
7. Ne prihvaća se 
Prostornim planom je određeno što se 
može graditi unutar mješovite namjene 
naselja, što je svakako prihvatljivije od 
strogog zoniranja naselja na stambene i 
druge zone. Ta razina fleksibilnosti 
primjerena je Prostornom planu uređenja 
općine  
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Maja Štrumberger 
Vijugasta 27 
21460 Stari Grad 

1. Definiranje termina 
„nezavršeni dio zgrade“ 
2. Mogućnost rekonstrukcije na 
legaliziranim zgradama 
3. rekonstrukcija zgrada 

1. Ne prihvaća se 
Prostornim planom  je određen način 
rekonstrukcije postojećih zgrada, što 
uključuje i ozakonjene zgrade temeljem 
posebnog propisa (članak 136., 137. i 138. 
Odredbi za provođenje). Nezavršeni dio 
zgrade je dio koji nije dovršen prema 
prostorno planskim pokazateljima 
propisanim Odredbama za provođenje 
Prostornog plana 
2. Ne prihvaća se 
Člankom 136. Odredbi za provođenje 
određeni su uvjeti rekonstrukcije za 
postojeće zgrade unutar građevinskog 



područja ali u zonama druge namjene a 
rekonstrukcija postojećih zgrada izvan 
građevinskog područja određena je 
člankom 137.  Odredbi za provođenje,  i to 
u prostoru ograničenja (1000 m od obalne 
crte) i izvan toga područja.  
3. Ne prihvaća se 
Rekonstrukcija postojećih zgrada se treba 
uklopiti u propisane prostorno planske 
pokazatelje za gradnju unutar građevinskog 
područja i izvan građevinskog područja na 
način  kako je obrazloženo u gornjoj točki  
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Olivera Beyer 
Banski Dolac 594,  
Jelsa 

Predlaže se uvrštavanje k.č. 
986/1, 986/4  k.o. Jelsa u 
građevinsko područje. 

Ne prihvaća se 
Predložena čest.zem. ne nalazi se unutar 
građevinskog područja naselja prema 
danas važećem Prostornog plana iz 2008. 
godine. 
Građevinsko područje naselja Jelsa  
sadržano u Prijedlogu PPUO Jelsa ne 
može se više širiti jer je u odnosu na 
Prostorni plan uređenja općine Jelsa iz 
2008. godine postojeća izgrađenost manja 
od 80%. Radi ispravke greške dodano je 
samo izdvojeno građevinsko područje 
naselja - Prapatna 
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Marija Ivanković 
Jelsa 778 
21465 Jelsa 

1. Prijedlog za izmicanjem trase 
ceste na česticama 1556/1, 
1556/8, 1556/9 k.o. Jelsa   
2. Prijedlog za ukidanjem 
trafostanice na č.z. 163 k.o. 
Jelsa 

1. Ne prihvaća se 
Ne prihvaća se izmiještanje prometnice 
koja je važna za prometno povezivanje 
dijelova naselja Jelsa 
2. Ne prihvaća se  
Predložena lokacija TS 10/0,4 kV odgovara 
potrebama konzuma električne energije 
šireg područja 
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Mirjana Cripović 
Jelsa 
Bartul Cripović 
Jelsa 
(nedostaje adresa) 

Primjedba istovjetna primjedbi 
pod brojem 4. 
1. Predlaže se izmjena površine 
kampa Grebišće (bliže moru) 
2. Predlaže se postavljanje 
oznake za uređenu plažu uz 
kamp Grebišće 
3. Predlaže se izmjena 
tekstualnih odredbi 

Obrazloženje kao za primjedbu pod brojem 
4. 
1.  Ne prihvaća se  
Ugostiteljsko turistička namjena (T3) kamp 
Grebišće usklađena je s namjenom 
prostora određenom u Prostornom planu 
SDŽ. Usklađenje namjene je određeno na 
način da je zona postavljena do lokalne 
ceste (županijski značaj) koristeći poligon 
zone iz Prostornog plana SDŽ. Površina 
zone je usklađena s površinom koja je 
određene Prostornim planom SDŽ.  
U tom smislu su i oblikovane i druge  
ugostiteljsko turističke namjeni izvan 
naselja  pa i susjedna ugostiteljskom 
turistička namjena Zenčišće (T1) zona, na 
koju se u svom prigovoru pozivate. I ostale 
ugostiteljsko turističke namjene izvan 
naselja na području općine Jelsa su u 
najvećoj mjeri usklađene s grafičkim 
prikazom Prostornog plana SDŽ i s 
površinama određenima u članku 64. 
Tablica 1.17 Izdvojena građevinska 
područja ugostiteljsko turističke namjene      
2.  Ne prihvaća se  
Kako je ugostiteljsko turistička namjena 
(T3) kamp Grebišće planirana južno od 



lokalne ceste tako nije predviđeno uređenje 
plaže sjeverno od lokalne ceste već se taj 
dio obale zadržava kao prirodna plaža. Na 
isti način se planira i susjedna ugostiteljsko 
turistička namjena (T1) Zenčišće gdje se 
također planira prirodna plaža na obalnom 
dijelu sjeverno od lokalne ceste    
3.  Djelomično se prihvaća  
U članku 55. stavak 7. dopunit će se uvjeti 
uređenja izgrađene ugostiteljsko turističke 
namjene (T3) kamp Grebišće na način  da 
se pod izgrađenost zone podrazumijevaju 
smještajni i prateći sadržaji. Zgrade za 
smještaj pratećih sadržaja kampa, 
sukladno, posebnim propisima,  mogu biti 
prizemne najveće visine 4,0 m ravnog ili 
kosog krova. Unutar kampa se mogu graditi 
i uređivati sadržaji za sport i rekreaciju na 
otvorenom. 
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Nedjeljko Visković 
Gdinj 106 
Gdinj 

Predlaže se mogućnost gradnje 
kosog krova na ozakonjenim 
zgradama temeljem posebnog 
propisa (Uvjeti za urbanu 
sanaciju) 

Ne prihvaća se 
Temeljem Zakona o prostornom uređenju 
(članak 48.a) u prostoru ograničenja 1000 
m od obalne crte može se planirati samo 
rekonstrukcija postojećih zgrada kojom se 
ne povećava veličina zgrade (vanjski 
gabarit nadzemnog i podzemnog dijela)  
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Odvjetnik Boris 
Ivančić 
Dražanac 3A 
Split 
za Nena Dragica 
Antišić 
Cesta Mutogras 10 
Podstrana 

Predlaže se uvrštavanje k.č. 
6084/61 k.o. Gdinj u 
građevinsko područje. 

Ne prihvaća se 
Predložena čest.zem. ne nalazi se unutar 
građevinskog područja naselja važećeg 
Prostornog plana iz 2008. godine. 
Građevinsko područje dijela naselja Gdinj 
(Pokrvenik) Dolac sadržano u Prijedlogu 
PPUO Jelsa ne može se više širiti a 
navedena čest.zem. nalazi se većim 
dijelom unutar područja  planiranog za 
urbanu sanaciju u kojemu nije moguća ova 
gradnja 
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Nenad Zubac 
Zora Zubac  
Zadarska 75 
10000 Zagreb 

1. Upit za katastar (nema č.z. 
1211/3 k.o. Jelsa) 
2. Prijedlog za skidanjem obveze 
donošenja Urbanističkog plana 
uređenja Libora 
3. članak 36. – prijedlog za 
određivanje minimalnih 
površina za područje Libora 

1. Ne prihvaća se 
Prikaz građevinskog područja u 
Prostornom planu izrađen je na službenim 
katastarskim podlogama (vektorizirane 
podloge) 
2. Ne prihvaća se 
Urbanističkim plan uređenja za područje 
Libora propisan je radi ograničenja zaštite 
izvorišta (2. zona sanitarne zaštite 
izvorišta) 
3. Ne prihvaća se 
U cilju zaštite područja te očuvanja 
krajobraznih vrijednosti područja propisana 
je veličina građevne čestice od najmanje 
1000 m2 
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Nikica Radovani 
Vrboska 414  
21463 Vrboska 

Predlaže se proširenje 
građevinskog područja na cijele 
čestice 2554/3, 2554/2, 2537/1 
(dijelom u građevinskom), 
2536/1, 2538 (iz T zone) k.o. 
Vrboska. (Nova Poštica) 

Ne prihvaća se 
Dio navedenih čestica zemljišta se već 
nalazi u stambenoj namjeni a dio u 
turističkoj. Građevinsko područje 
ugostiteljsko turističke namjene je 
određeno u skladu s Prostornim planom SD 
Županije a građevinsko područjem 
mješovite namjene obuhvaća pretežno 



izgrađeno područje 

34 
Petar Stipišić 
(nedostaje adresa) 
 

Prijedlog infrastrukturnog 
koridora Vrboske 

Ne prihvaća se 
Slično rješenje je sadržano u Prijedlogu 
prostornog plana 

35 
Prosper-Rino 
Grgevčić 

Molba za ukidanje pristaništa 
hidroaviona na Pumpureli. 

Primjedba je neutemeljena 
Hidroavionsko pristanište planira se na 
rekonstruiranom lukobranu Iga 
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Maja Pupačić 
Trg kralja 
Tomislava 15 
10000 Zagreb 

1. Prijedlog za omogućavanjem 
povećanja gabarita prilikom 
rekonstrukcije unutar zona 
sanacija 
2. Ukidanje ucrtanog puta preko 
č.z. 1989/1 (1959) k.o. Gdinj 

1. Ne prihvaća se 
Temeljem Zakona o prostornom uređenju 
(članak 48.a) u prostoru ograničenja 1000 
m od obalne crte može se planirati samo 
rekonstrukcija postojećih zgrada kojom se 
ne povećava veličina zgrade (vanjski 
gabarit nadzemnog i podzemnog dijela) 
2. Prihvaća se 
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Roko Lukšić 
odvjetnik  
Pjaca b.b. 
21465 Jelsa 
za Velinka Prpić 
Maksimirska 107 
Zagreb 

Predlaže se uvrštavanje cijele 
k.č. 200/4 k.o. Jelsa u 
građevinsko područje.  

Ne prihvaća se 
Predložena čest.zem. ne nalazi se unutar 
građevinskog područja naselja važećeg 
Prostornog plana iz 2008. godine. 
Prijedlogom izmjena i dopuna PPUO Jelsa 
obuhvaćen je dio čestice kao izgrađeno 
područje pa nije moguće dodatno 
proširenje građevinskog područja naselja 
Jelsa radi zakonskih ograničenja (članak 
47. Zakona o prostornom uređenju) 
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Sandi Duboković 
Jelsa 329 
21465 Jelsa 
Ivo Duboković 
Jelsa 301 
21465 Jelsa 

Predlaže se uvrštavanje cijele 
k.č. 3338/2 i 3338/3 k.o. Pitve u 
građevinsko područje (kao što 
su bile u proteklih 40ak 
godina)? 

Primjedba je neutemeljena 
Predmetne k.č. nalaze se dijelom u 
izgrađenom a dijelom u neizgrađenom 
građevinskom području naselja Zavala  
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Smiljana Budiselić 
Gomboševa 30 
10010 Zagreb 

Molba za uvrštavanje cijelog 
objekta na česticama 4665/1 i 
4664/2 k.o. Jelsa u građevinsko 
područje. 

Ne prihvaća se 
Građevinsko područje u uvali Prapatna je 
određeno kao izgrađeno i u ovom postupku 
Izmjena i dopuna PPUO Jelsa nije moguće 
proširenje istoga 
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Stjepan Ivanišević 
J.P.Kamova 84,  
Rijeka 

1. Prijedlog za uvrštenje čestica 
2475/2, 2476, 2483, 2489/1, 2, 
3, 4, 5, 6, 2492/1, 2, 3 k.o. Jelsa 
u obuhvat T3 zone. 
2. Prijedlog za ukidanje 
proširenja groblja na č. 2484 i 
2489/5 k.o. Jelsa 
3. Protiv izgradnje cjevovoda i 
puta 

1. Ne prihvaća se 
Na dijelu arheološkog područja Gradina 
nije dopuštena gradnja kampa (T3) 
2. Ne prihvaća se 
Eventualno proširenje groblja mora biti 
usklađeno s uvjetima nadležne službe 
zaštite spomenika kulture 
3. Ne prihvaća se 
Planirana infrastruktura se gradi u skladu s 
propisima i  mora biti usklađena s uvjetima 
nadležne službe zaštite spomenika kulture 
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Špiro Milevčić 
Jelsa 179 
Jelsa 

Prijedlog za formiranje 
građevinskog područja od 
kupališta Mina do kupališta 
Grebišće 150 m od pomorskog 
dobra prema jugu. 

Ne prihvaća se 
nije moguće dodatno proširenje 
građevinskog područja naselja Jelsa radi 
zakonskih ograničenja (članak 47. Zakona 
o prostornom uređenju) 
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Špiro Milevčić, 
Jelsa 179 
Zdravko Milevčić,  
Jelsa 179 

Prijedlog za izmjenu č.z. 570 k.o. 
Jelsa iz javne namjene D4 u 
stambenu namjenu i 
izmještanje D4 zone u smjeru 

Ne prihvaća se 
Realizacija dječjeg vrtića je u tijeku pa se 
ne prihvaća izmjena zone javne i društvene 
namjene 



Vinko  Milevčić,  
Jelsa 179 
Branka Milevčić,  
Jelsa 179 
Andrea  Milevčić 
Malenica,  
Pirovac Gornji 43, 
Zagreb 

istoka (primjer č. 565, 563/1, 2, 
564, 560/2, 3, 1234, 1232, 1239, 
77) 
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Toni Caratan 
Bužanova 35 
10000 Zagreb 

Predlaže se uvrštavanje č.z. 
3472/1 k.o. Pitve u građevinsko 
područje. (Zavala) 

Ne prihvaća se 
nije moguće dodatno proširenje 
građevinskog područja naselja Zavala radi 
zakonskih ograničenja (članak 47. Zakona 
o prostornom uređenju) 
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Akademik Velimir 
Neidhardt, 
Ilica 26 
10000 Zagreb 

Uvrštavanje č.z. 3047/156 k.o. 
Jelsa u građevinsko područje. 
(ima sve dozvole) 

Ne prihvaća se 
nije moguće dodatno proširenje 
građevinskog područja naselja Gromin 
Dolac radi zakonskih ograničenja (članak 
47. Zakona o prostornom uređenju) 
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Veljko Drinković 
Gromin Dolac 26 
Gromin Dolac 

1. Predlaže se brisanje ucrtanih 
područja OPG-a u grafičkom 
dijelu. 
2. Predlaže se dopuna članka 
48.a 
3. Ucrtat dodatne čestice OPG-a 

1. Ne prihvaća se 
Označena područja za gradnju 
poljoprivrednih gospodarstva ostaju na 
kartografskim prikazima i uz mogućnost 
gradnje i na drugim područjima kako je 
propisano Odredbama za provođenje. 
2. Ne prihvaća se 
Sukladno Zakonu o prostornom uređenju 
nema ograničenja za položaj posjeda koji 
može biti do mora a gradi se zgrada za 
potrebe poljoprivrede i turizma na 
udaljenosti 100 m od obalne crte  i prema 
drugim uvjetima propisanim Odredbama za 
provođenje PPUO Jelsa 
3. Ne prihvaća se 
Nije potrebno obuhvatiti nove zone za 
gradnju poljoprivrednog gospodarstva s 
obzirom da je moguća gradnja i na drugim 
površinama izvan građevinskog područja 
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Građani Jelse 
Veljko Drinković i 
drugi 

Prijedlog da se ucrtana lokacija 
za zračnu luku na predjelu 
Pumpurela izbriše iz grafičkog 
dijela plana (ostaviti samo 
lokaciju Iga) 

Ne prihvaća se 
Postojeće privezište za hidroavione uz 
lukabran Pumpurela koristi se do 
rekonstrukcije lukobrana Iga uz koji se 
planira uređenje novog privezišta za 
hidroavione. U korištenju privezišta 
potrebno je poštivati propise iz oblasti 
zaštite od buke, zagađenja zraka, mora i 
druge odgovarajuće propise 
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Vijeće mjesnog 
odbora Vrboska 

1. Predlaže se dopuna članak 
37. i 36.r Odredbi za provođenje  
2. Prijedlog za uređenje LNT 
Vrboska 
3. Formiranje još jedne 
komunalne zone  u naselju 
Vrboska 
4. Prijedlog za formiranje 
autobusnog stajališta. 

1.  Prihvaća se 
2. Ne prihvaća se 
Prostornim planom je omogućeno 
proširenje luke otvorene za javni promet na 
istočnom dijelu sjeverne obale te proširenje 
luke nautičkog turizma na istočnom dijelu 
južne obale  
3. Ne prihvaća se 
Prema navedenoj primjedbi postojat će 
ograničenja za gradnju u navedenim 
poslovnim zonama a nove zone treba 



posebno preispitati i u slijedećim 
Izmjenama i dopunama PPUO eventualno 
planirati povoljnije zone 
4. Prihvaća se  
Autobusno stajalište se može formirati 
unutar građevinskog područja naselja 
Vrboska, na pogodnoj lokaciji i bez 
ucrtavanja istog u grafički dio Prostornog 
plana 
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Lina Zaninović  
Put police 10, 
Sveta Nedjelja 

Predlaže se uvrštavanje č.z. 
3223/2 k.o. Jelsa u građevinsko 
područje (2008. je bila dio T 
zone) 

Ne prihvaća se 
Ugostiteljsko turistička zona izvan naselja 
Gromin Dolac je izmijenjena u Prostornom 
planu SD Županije pa je ista morala biti 
tako izmijenjena ucrtana i u Prostornom 
planu uređenja općine Jelsa.  
Predmetnu č.z. nije moguće uključiti u 
građevinsko, područjem naselja Gromin 
Dolac jer za to ne postoje zakonskim uvjeti 
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Nediljko Ivančević, 
Odvjetnik  
114. brigade 10, 
21000 Split 

Predlaže se uvrštavanje č.z. 
3812/2 i 3828/2 k.o. Pitve u 
građevinsko područje 
mješovitog tipa s pretežito 
stambenom namjenom. (Zavala) 

Ne prihvaća se 
nije moguće dodatno proširenje 
građevinskog područja naselja Zavala radi 
zakonskih ograničenja (članak 47. Zakona 
o prostornom uređenju) 

 
 
Knjiga primjedbi 
4K Dr. Silvio Ćurin 

Doverska 19, 
Split 
 

(Isto kao primjedba 5) 
1. Prijedlog za uvrštavanje  k.č. 
2614/57 k.o. Gdinj u zonu 
urbane sanacije 
2. Predlaže se ucrtati put kao 
nerazvrstanu cestu. 
3.  Predlaže se istočnu stranu 
uvale Južnja Medvidovina 
ucrtati kao sidrište i uz obalu 
predvidjeti sidrište-rivicu. 

Obrazloženje kao za primjedbu pod brojem 
5.  
1.  Ne prihvaća se  
U određivanju zona za urbanu sanaciju 
nisu određene udaljene pojedinačne 
zgrade jer ne predstavljaju zonu. Uvjeti 
rekonstrukcije svih ozakonjenih  zgrada 
izvan građevinskog područja a u prostoru 
ograničenja su isti bez obzira jeli se zgrada 
nalazi unutar planirane zone urbane 
sanacije ili izvan te zone.  
1.  Ne prihvaća se  
Predložena trasa puta za koji se predlaže 
određivanje statusa nerazvrstane 
prometnice nije ucrtana u katastru i ima 
nepovoljne tehničke karakteristike pa se ne 
može smatrati nerazvrstanom 
prometnicom. 
1.  Djelomično se prihvaća  
Prihvaća se položaj  novog sidrišta koje ne 
može biti uz obalu već udaljena najmanje 
50 m od obale, pa nije moguća ni gradnja 
„rivice“    

5K Goran Palaversić  
Jelsa 998 

1. Primjedba na T1 zonu hotela 
Jadran i Fontana 
2. Predlaže se zaštita kupališta 
Bočić (luka Jelsa) i uklanjanje 
planirane zgrade za luku Jelsa 
na tom području 
 

1. Ne prihvaća se 
Prijedlogom prostornog plana omogućena 
je rekonstrukcija postojećih hotela i 
primjereno uređenje ove ugostiteljsko 
turističke zone uz poštivanje prostorno 
planskih pokazatelja gradnje (npr. najmanje 
40% parkovskog i uređenog zelenila) 
2. Ne prihvaća se 
Uređenjem luke omogućit će se zaštita 
uvale Jelsa od vjetrova iz sjeveroistočnog 



kvadranta a nove plaže će se urediti unutar 
uvale i izvan uvale uz lukobran Iga i Sv 
Antun 

6K Nenad Zubac 
Zadarska 75 
10000 Zagreb 

Primjedba na članak 36.c. koji se 
odnosi na uvjete gradnje 
područja Libora 

Ne prihvaća se 
Za područje Libora, radi zaštite 
krajobraznih vrijednosti i zaštite izvorišta 
vode, određena je najmanja površina 
građevne čestice od 1000 m2.  Urbanistički 
plan uređenja za područje Libora propisan 
je radi zaštite izvorišta (2. zona sanitarne 
zaštite izvorišta) 

 
 
Primjedbe izvan roka 
1 Odvjetnik Anita Drinković 

Bulićeva 6 
10000 Zagreb 

Primjedba se odnosi na kamp 
Grebišće isto kao primjedbe 
pod brojem 4, 15, 20 i 29 koje 
su podnesene u propisanom 
roku  

Obrazloženje kao za primjedbe pod 
brojem 4, 15, 20 i 29. 

2 Odvjetnik Kruno Peronja 
Domovinskog rata 29b/V 
Split 

(kao primjedba 22) 
Predlaže se uvrštavanje k.č. 
208/1 i 208/3  k.o. Jelsa, predio 
Zaglavica-Vitarnja u 
građevinsko područje 
(stambenu, mješovitu 
namjenu, stambeno-poslovnu). 

Djelomično se prihvaća 
Obrazloženje kao za primjedbu pod 
brojem 22. 

3 Odvjetnik Kruno Peronja 
Domovinskog rata 29b/V 
Split 

(kao primjedba 23) 
Predlaže se uvrštavanje k.č. 
2492/4, 2492/3, 2492/1, 
2474/6  k.o. Jelsa, predio 
Gradina u turističku i 
rekreacijsku zonu. 

Ne prihvaća se 
Obrazloženje kao za primjedbu pod 
brojem 23. 

4 Odvjetnik Kruno Peronja 
Domovinskog rata 29b/V 
Split 

Predlaže se uvrštavanje k.č. 
395  k.o. Jelsa K zonu (dio je u 
D zoni), odnosno o proširenje 
poslovne zone K 

Ne prihvaća se 
Nije prihvatljivo smanjenje zone 
javne i društvene namjene i 
formiranje nove poslovne zone 
neposredno uz postojeće sadržaje 
zdravstva. 

5 Špiro Milevčić 1. Prijedlog da č.z. 2511/1 uđe 
u prostorni plan 
2.  Predlaže se uvrštavanje k.č. 
330/1, 330/2, 333 k.o. Jelsa u 
neizgrađeno građevinsko 
područje (kao stambena 
namjena) 

Ne prihvaća se  
Predmetne čest.zem. nalaze se 
izvan cjeline naselja Jelsa  pa nije 
moguće dodatno proširenje 
građevinskog područja Jelse radi 
zakonskih ograničenja (članak 47. 
Zakona o prostornom uređenju) 

6 Lučana Jakas 
Borisa Papandopula 6 
21000 Split 

( dopuna primjedbe br. 24.) 
Rekonstrukcija postojećeg 
stambenog objekta unutar T1 
zone – prijedlog za 
uvrštavanjem k.č. 2467/4, 
2467/5, 2467/2, 2467/3 k.o. 
Jelsa u stambenu namjenu  

Djelomično se prihvaća 
Odredbama za provođenje 
ugostiteljsko turističke zone Mina 
regulirat će se rekonstrukcija 
postojećih stambenih zgrada 






































































































































































































































































































































































































































































