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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD SPLIT

GRADONAČELNIK
KLASA: 363-02118-01/41
URBROJ: 2181/01-09-02/16-18-4
Split, 11. prosinca 2018. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
nlr predsjednika Igora Stanišića

- ovdje-

PREDMET: Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita~ broj
17/09, 11110, 18/13, 39/13, 46/13 - pročišćeni tekst i 11/18) Gradonačelnik Grada Splita
dana 11. prosinca 2018. godine, utvrđuje

Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini

te je prosljeđuje Gradskome vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.

Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Damir Babić,
ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu
samoupravu.

ić Opara

U prilogu: Prijedlog odluke o ...

DOS~AV1Tl:
/ <j) Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje

2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu.
3. Pismohrani, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA

Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SPLIT

KLASA: 363-02116-01/41
URBROJj: 2161/01-12-02/2-16-1
Split, 2. studenoga 2016. godine

GRADONAČELNIKU GRADA SPLITA
-ovdje-

PREDMET: Nacrt prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova
u 2019. godini

PRAVNI TEMELJ: Članak 132. Zakona o gradnji (~Narodne novine~ broj 153/13 i
20117) i članak 36. Statuta Grada Splita (USlužbeni glasnik
Grada Splita", broj 17/09, 11110, 16/13, 39/13, 46/13-pročišćeni
tekst i 11/16)

NADLEŽNOST ZA Gradsko vijeće Grada Splita
DONOŠENJE:

PROCJENA POTREBNIH
... .1....SREDSTAVA ZA

PROVOĐENJE AKTA

STRUČNA OBRADA Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu
samoupravu

IZVJESTITELJ Damir Babić, dipUng.prom.

1~~Đ1VAČ~TA
t5<eow....(c--'

Leona Grgić, mag.iur.

VODITELJ ODSJEKA P.O. PROWELA

Dam~r e;;~i;;;.ing.prom.



Na temelju članka 132. Zakona o gradnji (~Narodne novine" broj 153/13 i 20117) i
članka 36. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita", broj 17/09, 11/10, 18/13,
39/13, 46/13-pročišćeni tekst i 11/18), po pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Grada
Splita, Gradsko vijeće Grada Splita na _ sjednici, održanoj 2018. godine, donosi

ODLUKU
o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom privremeno se zabranjuje izvođenje radova za vrijeme turističke
sezone na području Grada Splita (u daljnjem tekstu: Grad), odnosno određuju područja.
razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se privremeno zabranjuje izvođenje radova,
utvrđuju opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi radovi i
nadzor nad provedbom odluke.

II. VRSTE RADOVA ČiJE SE IZVOĐENJE PRIVREMENO ZABRANJUJE

Članak 2.

Privremeno se zabranjuje izvođenje svih zemljanih radova radova na izgradnji
konstrukcije građevine.

III. RAZDOBLJE, VRIJEME
GRAĐEVINSKIH RADOVA

PODRUČJA PRIVREMENE ZABRANE IZVOĐENJA

Članak 3.

Privremeno se zabranjuje izvođenje radova iz prethodnog članka ove Odluke za
vrijeme turističke sezone, u kalendarskom razdoblju od 15. lipnja 2019. godine do 15. rujna
2019. godine, od 00,00 do 24,00 sata. u naseljima:

a) Split i to na dijelu kojega obuhvaćaju područja:
gradskih kotareva Grad, Varoš, Lučac-Manuš, Bačvice i Meje,
područje južno od ulice I. Zajca, počev od ulice B. Bušića, Bračke ulice, utice
Ispod sv. Lovre, Makarske ulice, Vinogradske ulice, ulica Put Duilova do
granice sa područjem naselja Stobreč, do mora,

b) Stobreč na cijelom području naselja,
c) Slatine na cijelom području naselja.



IV. IZUZECI OD PRIVREMENE ZABRANE IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Članak 4.

Odredbe iz članka 3. ne odnose se na:
1. građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen

interes Republike Hrvatske
2. uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke

drugog tijela državne vlasti.
3. građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka

stupila na snagu

Članak 5.

U razdoblju, vremenu i području utvrđenim člankom 3. ove Odluke, iznimno se mogu
izvoditi radovi iz članka 2. ove Odluke, temeljem pisanog odobrenja Gradskog vijeća Grada
Splita u slučajevima izvođenje radova od posebnog interesa.

Članak 6.

Investitori i izvođači radova koji su zauzeli i koriste javnu površinu temeljem pisanog
odobrenja Gradskog vijeća, dužni su istu dovesti u prijašnje stanje.

V. NADZOR NAD PROVEDBOM ODLUKE

Članak 7.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi Pododsjek za komunalno redarstvo u
Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu.

Članak 8.

U obavljanju nadzora komunalni redari postupaju po odgovarajućim odredbama
Zakona o građevinskoj inspekciji (nNarodne novine" broj 153/13) j Naputka Ministarstva
graditeljstva i prostornog uređenja o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u
provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji (~Narodne novine" broj 40115).



VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku
Grada SplitaU, a primjenjuje se od iduće kalendarske godine.

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća

Igor Stanišić

Dostaviti:
1. Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, nlr predstojnika, 21 000 Split,

Vukovarska 1
2. Gradonačelniku, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, redarstvo imjesnu samoupravu,

pročelniku po ovlaštenju Damiru Babiću, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu, ovdje

Odsjeku za redarstvo, Esmi Kalemba, ovdje
5. Uredništvu "Službenog glasnika Grada Splita", ovdje
6. Pismohrani, ovdje



OBRA ZLOŽ ENJE

Ćlankom 132. Zakona o gradnji <"Narodne novine", broj 153/13, 20117) dopušteno je
jedinicama lokalne samouprave da odlukom privremeno zabrane izvođenje određenih
građevinskih radova na određenim područjima za određeno razdoblje. Odluka se donosi za
narednu kalendarsku godinu, po prethodno pribavljenom mišljenju turističke zajednice sa
svog područja.

Predloženom Odlukom utvrđuje se područje privremene zabrane (dio Grada Splita, naselje
Slatine i naselje Stobreč) za vrijeme turističke sezone, od 15. lipnja do 15. rujna iduće
kalendarske godine.

Prethodno je zatraženo j dobiveno mišljenje Turističke zajednice Grada Splita.

Nadzor nad primjenom Odluke provodi komunalno redarstvo uz ovlaštenje utvrđeno
odgovarajućim odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji i Naputka Ministarstva
graditeljstva i prostornog uređenja o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u
provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji.

U skladu s gore navedenim predlaže se Gradskom vijeću Grada Splita da usvoji ovaj
Prijedlog odluke.

Prilog:
Grafički prikaz područja Grada Splita pod privremenom zabranom izvođenja građevinskih
radova tijekom turističke sezone
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GRAD SPLIT

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo

Odsjek za komunalne poslove

u Splitu. 01.12.2018.

PREDMET: Odluka o priyremcnoj zabrani izvouenja građevinskih mdova II 2019.

godini -Očitovanje Turističke zajednice grada Splita

Temeljem prijedloga Odluka O privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova II 2019.,

šaljemo očitovanje.

Turizam je vodeća grana gospodarstva II gradu Splitu i stoga smatramo od iznimne važnosti

z.abranu izvođenja građevinskih radova. s naglaskom na zone grada sa velikim brojem

smještajnih kapaciteta. Dodatno, mišljenja samo da projekti čija je brza realizacija od strateške

va7..J1ostiza razvoj turističke ponude trebaju biti izuzeti, kako je i navedeno u prijedlogu nove

Odluke. Zaključno slažemo sc s predloženom Odlukom uz prijedlog da se početak zabrane bude

01. lipnja, a ne IS. lipnja kako je navedeno u prijedlogu Odluke. U lipnju 2018. zabilježeno je

115.717 turističkih dolazaka i 314.468 noćel~a, što je porast od 21% u dolascima i 18% u

noćenjima u odnosu na 2017. godinu, a prema procjenama trend rasta turističkog prometa

nastaviti će se i II 2019. godini. Ovi podatci potvrđuju važnost zabrane radova kroz cijeli mjesec

lipanj, radi očuvanja kvalitete boravka turista u Splitu.

S poštovanjem,

REPUBLIKA HRVATSKA
Grad Split

nmljenO
KlaslM::aciska oznaka
363-O2118-O1!41
Urud10enl ora
363.18-3

10.12.2018.
Or ed
12-02

Pnl 'Jn
O 0.00

mr.sc. Alijana Vukšić

Direktorica



Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu, kao stručna
služba, izradio je dana 7. prosinca 2018. godine

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU
O NACRTU ODLUKE O PRIVREMNOJ ZABRANI IZVOĐENJA RADOVA U 2019. GODINI

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova donosi se na temelju članka 132. Zakona o gradnji
("Narodne novine" broj 153/13. 20/17) i njome se može privremeno zabraniti izvođenje određenih
građevinskih radova u pojedinim dijelovima Grada Splita u određenom razdoblju.

PO izradi, Nacrt odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini objavljen je na
internetskoj stranici Grada Splita na savjetovanje s javnošću i to u periodu od 7. studenoga 2018.

godine do 7. prosinca 2018. godine.

Dana 30. studenoga 2018. godine zaprimljena je 1 primjedba tvrtke QUATRO COMPANY d.o.o. koja se
bavi poslovima investicija i izvođenja građevinskih radova.

Primjedba se odnosi na članak 3. nacrta odluke i to da se zona zabrane gradnje s istoka ograniči

budućom lovrinačkom ulicom.

Primjedba se ne usvaja.

Naime, Nacrtom odluke predviđeno je da se radovi od 15.6.2019. do 15.9.2019. neće smjeti izvoditi na
područjima Stobreča, Slatina, gradskih kotareva Grad, Varoš, lučac-Manuš, Bačvice i Meje te na
područje južno od ulice I. Zajca. počev od ulice B. Bušića, Bračke ulice, ulice Ispod sv. lovre, Makarske
ulice, Vinogradske ulice, ulica Put Duilova do granice sa područjem naselja Stobreč. do mora.

lokacija navedena primjedbom čini turističko-stambenu cjelinu, na kojoj je smješten i hotel "Zagreb"
kao i privatni stambeni objekti, stoga bi odvijanje građevinskih radova u sezoni moglo utjecati na
kvalitetu boravka turista kao i građana Splita. U skladu s tim, potrebno je da navedeno područje bude

obuhvaćeno zabranom.

u slučajevima izvođenja građevinskih radova od posebnog interesa, pisano odobrenje će dati Gradsko

Vijeće Grada Splita.

Drugih primjedbi i prijedloga na Nacrt ove odluke nije bilo.

U Splitu, 7.12.2018.g.
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Leona Grgić

Pošiljatelj:
Poslano:
Primatelj:
Predmet:
Privici:

Poštovana!

Mario Pulić <mario.pulic@tehnoplast-split.hr>
30 November 2018 07:55
Leona Grgić
Primjedba na odluku o zabrani radova za 2019. godinu
SINEO +2201 Bl 1300B170.pdf

U prilogu Vam dostavljam primjedbu na prijedlog odluke o zabrani radova tijekom
turističke sezone 2019.

Lijep pozdrav,

QUATRO COMPANY d.o.o.
Direktor:
Mario Pulić, dipl.ing.
Tel: 021 459 990
Mob: 098 264 289
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GRAD SPLIT

OBRAZAC
sudjelovanja javnosti u internetskom savjetova~ju o

Nacrtu odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini

Naziv akta f dokumenta za koji se provodi savjetovanje:

Nacrt odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini

Nosite!j izrade aktafdokumenta:

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, redarstvo imjesnu samoupravu

Razdoblje lnlemetskog savjetovanja:

7. studenoga 201B. - 7. prosinca 2018.

Ime j prezime osobe odnosno naziv predstavnika QUATRO COMPANY d.o.o.
zainleresirane javnosti koja daje svoje primjedbe j prijedloge
na predloženi nacrt

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje Tvrtka investitor, tvrtke izvođači radova, kupci stanova
predstavlja (građani, udruge, udruge u podrućju za~tile
okoliša, poduzetnici, ltd.)

rme i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala primjedbe j direktor Mario Pulić
prijedloge lli osobe koja predstavlja zainteresiranu javnost, e-

tel.: 098264289mail ili drugi podaci za kontakt
e-mail: marfo.puliC@quatrocompany.hr

Načelne primjedbe i prijedlozi na predloženi nacrt akta s Prijedlog ograničavanja zone zabrane radova u sezoni na
obrazloženjem područje zapadno od buduće Lovrinaćke ulice

Primjedbe na pojedine članke ili dijelove nacrta akta ili Kako smo jedini investitor koji u slijedećoj godini planira
dokumenta (prijedlog imiSljenje) gradnju stambenog objek.ta istočno od buduće Lovrinačke

ulice, a ispod sjeverne granične linije predložene zone
zabrane radova u sezoni, predlažemo da se zona zabrane
gradnje s istoka ograniči budućom Lovrinačkom ulicom.

Već godinama gradimo tijekom cijele godine na tom prostoru
i nikada nismo imali primjedbu stanara ni uprave hotela
Zagreb o ugrožavanju turističke sezone, pa smatramo da
zabrana radova na toj lokadji nema nikakvog opravdanja.

Naime, zabranom radova u sezoni na našoj lokaciji ugrozila
bi se radna mjesta u tvrtkama kOJeizvode radove j produžio
rok. završetka radova, a time usporio investicijski ciklus i
nanijela šteta nama, kupcima stanova i gradu Splitu u cjelini.

Prilog: • skica našeg prijedloga istočne granice zone zabrane
radova u turističkOj sezoni 2019.

Datum dostavljanja prijedloga I mi~ljenja 30.11.18.

- ' ,, ,~,,-, ,,
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mailto:marfo.puliC@quatrocompany.hr
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