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PREDMET: Izvješće o  pravu prvokupa dijela nekretnina na otoku  
                      Sveti Klement – Pakleni otoci prvokupa nekretnine označene kao: 

            čest. zem. 4154/1, 4151, 4210/2, 4213, 4218, 4332/1, k.o. Hvar,   
 

 
 

Na temelju članka 60. Poslovnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije 
(„Službeni glasnik“ Splitsko-dalmatinske županije“, broj 13/09), u privitku Vam dostavljamo 
Izviješće navedeno u predmetu, radi rasprave na sjednici Županijske skupštine. 
 
 
PRAVNI TEMELJ: Članak 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije ("Službeni glasnik  
                                    Splitsko-dalmatinske županije“, 11/09, 7/10 i 10/10) 
 
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i  
                                       zaštitu okoliša 
 
PREDLAGATELJ: Župan 
 
DONOSITELJ: Županijska skupština 
 
IZVJESTITELJ: Marija Vuković, mag.ing.arch., Upravni odjel za graditeljstvo,  
                               komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša  
 
 
 S poštovanjem, 
 
 
                    ŽUPAN 
 
 
        Ante Sanader, dipl.ing. 



  
                                                                                                                                                     

Izvješće o  pravu prvokupa dijela nekretnina na otoku 
Sveti Klement – Pakleni otoci prvokupa nekretnine označene kao: 
    čest. zem. 4154/1, 4151, 4210/2, 4213, 4218, 4332/1, k.o. Hvar 

 
 

Ponuditelji Antun Novak pok. Josipa i Mate Novaka pok. Josipa, zastupani po 
punomoćniku Zorici Krtinić, direktorici tvrtke ZORMIL d.o.o., Zagreb, B. Magovca 161, 
uputili su Splitsko-dalmatinskoj Županiji ponudu za prodaju nekretnina na otoku Sveti 
Klement – Pakleni otoci, označenih  kao: 

1. čest. zem. 4154/1, k.o. Hvar,  ukupne površine 203 910 m2,  
2. čest. zem. 4151, k.o. Hvar, ukupne površine 1 654 m2, 
3. čest. zem. 4210/2, k.o. Hvar,  ukupne površine 216 m2, 
4. čest. zem. 4213, k.o. Hvar,  ukupne površine 3 151 m2,  
5. čest. zem. 4218, k.o. Hvar, ukupne površine 6 118 m2,  
6. dio čest. zem. 4332/1, k.o. Hvar, ukupne površine 266 480 m2,  
Ponuđena cijena predmetnih nekretnina iznosi 5.291.650,00 €, plativo u kunama po 

srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate. 
Pakleni otoci proglašeni s u značajnim krajobrazom 1972. godine, te sukladno članku 

112. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 70/05 i 139/08) predstavljaju zaštićeno 
područje. 

Vlasnici nekretnina unutar zaštićenih područja koji namjeravaju tu nekretninu prodati 
dužni su je najprije ponuditi županiji, a zatim Republici Hrvatskoj, te potom gradu ili općini 
na čijem se području nekretnina nalazi. 

Prozvani vlasnici priložili su Izvatke iz zemljišne knjige koji Vam se dostavljaju u 
privitku. 

Splitsko dalmatinska županija u svom proračunu nema osigurana namjenska sredstva 
za kupnju predmetnih nekretnina. 

Predlaže se Županijskoj skupštini da donese mjerodavnu odluku. 
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