
GRAD SPLIT

OBRAZAC
sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o 

Prijedlog Programa gospodarenja šumama posebne namjene, Gospodarska jedinica „Marjan – šume Grada Splita“

Naziv akta / dokumenta za koji se provodi savjetovanje: 

Prijedlog Programa gospodarenja šumama posebne namjene, Gospodarska jedinica „Marjan – šume Grada Splita“ /
Program zaštite, njege i obnove šuma Park šuma Marjan

Nositelj izrade akta/dokumenta: 

Služba za društvene djelatnosti, Grad Split 

Razdoblje internetskog savjetovanja:

8. ožujka 2021. – 24. ožujka 2021. 

Ime i prezime osobe odnosno naziv predstavnika 
zainteresirane javnosti koja daje svoje primjedbe i prijedloge 
na predloženi nacrt

Društvo Marjan 

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje 
predstavlja (građani, udruge, udruge u području zaštite 
okoliša, poduzetnici, itd.) 

Udruga  građana  u  području  zaštite  prirode  i  okoliša,  160
redovnih  članova,  8.000  fb  članova  -  „Marjan”  društvo  za
zaštitu i unapređenje Marjana (Društvo Marjan)

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala primjedbe i
prijedloge ili osobe koja predstavlja zainteresiranu javnost, e-
mail ili drugi podaci za kontakt

Srđan Marinić

srdan.marinic@gmail.com

098 181 28 28

Načelne primjedbe i prijedlozi na predloženi nacrt akta s 
obrazloženjem

1. U Uvodu na str. 5 navodi se između ostaloga 
da je Program gospodarenja šumama 
šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „Marjan“
usklađen sa Šumsko-gospodarskom osnovom 
područja Republike Hrvatske (2016.-2025.)

Taj navod ne odgovara istini jer je iz obrasca 
OŠG-1 vidljivo da je u Šumsko-gospodarskoj 
osnovi područja Republike Hrvatske (2016.-2025.)
Park šuma Marjan upisana kao Državna šuma.

Već  ova  činjenica  dovoljna  je  da  se  prijedlog
Programa gospodarenja šumama šumoposjednika
za  Gospodarsku  jedinicu  „Marjan“  odbaci  u
cijelosti. 

2. U Uvodu na str. 5 navodi se između ostaloga
da  je  Program  gospodarenja  šumama
šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „Marjan“
izrađen  prema  Zakonu  o  šumama  (“Narodne
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novine” br. 68/18, 115/18, 98/19 i 32/20).  

S tim u vezi  na stranici  6.  Uređajnog zapisnika
pod  naslovom   1.  Dosadašnja  organiziranost
šumarstva navodi  se:  „Zakonom o šumama iz
2018.  šumoposjednicima  se  smatraju  Javne
ustanove i druge pravne osobe čiji je osnivač i
vlasnik jedinica lokalne samouprave, a kojoj je
odlukom  Vlade  povjereno  gospodarenje
šumama  te  im  je  omogućeno  da  za  šume
kojima gospodare izrade i šumskogospodarski
plan.”

U  konkretnoj  situaciji  Prijedlog  Programa  je  u
suprotnosti  s  citiranim  navodom  jer,
šumoposjednik  je  jedinica  lokalne  samouprave,
odnosno  Grad  Split,  a  ne  Javna  ustanova,  niti
druga  pravna  osoba  čiji  je  osnivač  i  vlasnik
jedinica  lokalne  samouprave.  Osim  toga,  ne
postoji  niti  odluka  Vlade  kojom  je  Gradu  Splitu
povjereno gospodarenje šumama.

Samim  tim,  ukoliko  će  se  ispoštovati  citirana
tvrdnja,  Grad  Split  nije  uopće  u  poziciji  biti
izrađivač šumskogospodarskog plana. 

Nadalje,  nigdje u Programu ne navodi  se tko bi
uopće  smio  gospodariti  šumom u  Gospodarskoj
jedinici  „Marjan  –  šume  Grada  Splita”,  jer
sukladno navedenom citatu gospodariti  bi  mogle
samo  pravne  osobe   čiji  je  osnivač  i  vlasnik
jedinica lokalne samouprave, uz prethodnu odluku
Vlade da se Gradu Splitu povjerava gospodarenje
šumom u Gospodarskoj  jedinici  „Marjan – šume
Grada Splita”.

Ako  to  nije  slučaj  za   Gospodarsku  jedinicu
„Marjan – šume Grada Splita”, molimo da se to i
navede u Programu. 

Slijedom  navedenog  tražimo  da  se  Programom
jasno  naznači  tko  bi  uopće  smio  gospodariti
šumom u Gospodarskoj  jedinici  „Marjan – šume
Grada Splita”.

3.  U Uvodu na str. 5 navodi se između ostaloga
da  je  Program  gospodarenja  šumama
šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „Marjan“
izrađen  prema  Zakonu  o  šumama  (“Narodne
novine” br. 68/18, 115/18, 98/19 i 32/20).  

Iz  navedenog  proizlazi  da  jedinica  lokalne
samouprave  Grad  Split  ima  status  privatnog
šumoposjednika,  premda  je  Odredbom  čl.  6.
Zakona  o  izmjenama  i  dopunama  Zakona  o
šumama (“Narodne novine”  br.  41/90)  određeno
da  su  šume  i  šumska  zemljišta  na  teritoriju
Republike  Hrvatske,  osim  šuma  i  šumskih
zemljišta  u  privatnom  vasništvu,  u  vlasništvu
Republike  Hrvatske.  Dakle,  šume  i  šumsko
zemljište  koje  se  na  dan  16.  listopada  1990.
nalazilo  u  društvenom  vlasništvu,  postalo  je



temeljem  samog  Zakona  vlasništvo  Republike
Hrvatske. Navedeno pravno stajalište izraženo je i
u presudi Vrhovnog suda Republike Hrvatske br.
Rev-450/2011-2  od  11.  siječnja  2012.  Slijedom
navedenog, nema pravnog temelja da se jedinica
lokalne  samouprave  tretira  kao  privatni
šumoposjednik, jer jedinica lokalne to jednostavno
nije, pa tako ni predmetni Program nije usklađen s
temeljnom odredbom Zakona o šumama.

4.  Gospodarenje šumama nije u samoupravnom
djelokrugu  poslova  lokalnog  značaja  koje
obavljaju  jedinice  lokalne  samouprave  sukladno
Zakonu  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)
samoupravi.  Sukladno  navedenom  jedinice
lokalne  samouprave  ne  mogu  biti  privatni
šumoposjednici.

5.  Naziv  šumskogospodarskog  plana  „Program
gospodarenja  šumama  posebne  namjene”  u
suprotnosti je s člankom 27. stavak 2. Zakona o
šumama  u  kojem  su  navedeni  svi  nazivi
šumskogospodarskih planova. Među navedenih 8
naziva  šumskogospodarskih  planova  ne  postoji
„Program  gospodarenja  šumama  posebne
namjene”,  nego „Program  gospodarenja
šumama posebne  namjene kojima  gospodari
pravna osoba”, a što nije u ovom slučaju. 

Člankom 14. Zakona o šumama jasno je utvrđeno
tko  može  biti  šumoposjednik,  a  u  konkretnom
slučaju  se  Grad  Split  vodi  kao  pravna  osoba  i
privatni  šumoposjednik.  Kao  privatni
šumoposjednik Grad Split bi sukladno članku 27.
stavak 2. Zakona o šumama mogao biti naručitelj
izrade samo „Programa gospodarenja šumama
privatnih šumoposjednika”, pa bi sukladno tome
takav trebao i biti  naziv Programa gospodarenja
što iz naziva Prijedloga Programa nije vidljivo. 

6. Iz ove situacije proizlazi i problem da u program
nisu  uvrštene  sve  šume  i  šumska  zemljišta  u
obuhvatu Park šume Marjan, već samo 167,79 ha,
a razlog je upravo neriješeno pitanje vlasništva tih
površina.  Ovim  putem  želimo  i  naručitelju  i
izrađivaču  skrenuti  pozornost  na  članak  40.
Zakona o zaštiti prirode (NN 30/94) koji je prema
mišljenu DORH-a mjerodavan pretvorbeni zakon
za  pretvorbu  društvenog  vlasništva  za  sva
zemljišta  unutar  obuhvata  zaštićenih  dijelova
prirode, pa tako i za park-šume. Sukladno članku
40. Zakona o zaštiti prirode vlasnik zemljišta, koja
su 1994. bila u društvenom vlasništvu u Park šumi
Marjan,  je  Splitsko-dalmatinska  županija.  Iz
navedenog  priozlazi  da  je  Grad  Split  upisao
vlasništvo bez valjanog pravnog temelja, a i dalje
ostaje problem ostalih šuma i šumskog zemljišta
koja  su  nakon  stupanja  na  snagu  članka  40.
Zakona  o  zaštiti  prirode  ostala  još  uvijek
društveno  vlasništvo  ili  općenarodna imovina,  ili
su vlasnici postale fizičke osobe, pa su kao takvi
postali  privatni  šumoposjednici,  ali  bez  valjanog



pravnog temelja. 

Slijedom navedenog, ne stoji tvrdnja navedena u
Uvodu da  je  Program izrađen  prema Zakonu  o
zaštiti  prirode  s  obzirom  da  prethodno  pitanje,
odnosno  postojeće  vlasništvo  zemljišta  u  Park
šumi  Marjan  nije  utvrđeno  sukladno  Zakonu  o
zaštiti prirode. 

Predlaže se hitno pokrenuti rješavanje pitanja
vlasništva  sa  Splitsko-dalmatinskom
županijom, jer potkornjak ne poznaje granice i
zbog  čega  neki  dio  šume  nije  uvršten  u
Program  gospodarenja  te  postoji  realna
opasnost  od  stvaranja  novih  žarišta  na
područjima koja nisu obuhvaćena predmetnim
Programom. 

7.  Prilikom  javnog  izlaganja  prijedloga
predmetnog  Programa  23.03.2021.  prikazan  je
slide koji je sadržavao rečenicu:

„Šumsko  gospodarskom  osnovom  područja
(2016 - 2025) i prema tadašnjim propisima nije
bilo moguće u istoj gospodarskoj jedinici imati
državne i privatne šume te je g.j. „Park šuma
Marjan”  uvrštena  u  privatne  šume
(gospodarska  jedinica   privatnih
šumoposjednika ”Splitske šume”).  

Ovaj podatak ne odgovara istini.

Primjedbe na pojedine članke ili dijelove nacrta akta ili  
dokumenta (prijedlog i mišljenje)

Na  str.  7  Uređajnog  zapisnika  podnaslova  2.
Povijesni prikaz uređivanja šuma, kao i na str. 4
Programa zaštite, njege i obnove šuma navodi se
da  je  Program  gospodarenja  za  Gospodarsku
jedinicu Park šuma Marjan obuhvaćao sve šume
na Marjanu,  gradske,  državne  i  privatne  što  ne
odgovara  istini.  Taj  stari  Program gospodarenja
nije  obuhvaćao  sve  šume  niti  na  Marjanu,  niti
šume  u  obuhvatu  Park  šume  Marjan.  Tako  taj
Program nije obuhvaćao npr. odjel/odsjek 7a, dio
odjel/odsjek 1a, dio odjel/odsjek 5a te se predlaže
navedeno ispraviti  na način da je  stari  Program
gospodarenja  za  Gosposodarsku  jedinicu  Park
šuma  Marjan  obuhvaćao  dio  šuma  na  Marjanu
bez obzira na vlasništvo.

Podaci  o  postojećoj  drvnoj  zalihi  u  količini  od
15.271 m³ izazivaju ozbiljnu sumnju s obzirom da
je  u  prethodnom  Prijedlogu  Programa
gospodarenja  kojeg  je  također  izradila  tvrtka
Oikon početkom 2019. prije radova sanacije drvna
zaliha iznosila 20.358 m³.  Kako je to moguće, ako
je iz šume tijekom sanacije izneseno 13.195  m³
drvne mase? Ili podaci o drvnoj zalihi nisu točni ili
nisu točni podaci o posječenoj i iz šume iznesenoj
količini drvne mase. 

Iz  grafičkog  prikaza  Karta  zaštićenih  područja
izostavljena je k.č. 11985 (č.z. nepoznata) 



Predlaže se uvrstiti k.č. 11985 u obuhvat Karte
zaštićenih područja.

Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja 23.ožujka 2021. 

Važna napomena:

Popunjeni obrazac dostaviti na adresu elektroničke pošte: javno.savjetovanje-marjan@split.hr
zaključno do 24. ožujka 2021. godine.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni,
odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.

Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici Grada Splita.  
Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni,

molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca. 
Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti.
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