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KONZUMIRANJE PRAVA PRVOKUPA DRŽAVE NA 98 OTOČIĆA 
 
Od 688 otoka, otočića i hridi država će konzumirati svoje pravo prvokupa zemljišta na 
98 nenaseljenih otočića, dok će 500 hridi postati pomorsko dobro obzirom da su 
manji od 4.000 četvornih metara, istaknuo je Branko Bačić, državni tajnik za more,  
nakon današnje 7. sjednice Otočnog vijeća održanoj u Blatu na otoku Korčuli, a 
kojem je nazočio i pomoćnik ministra za otoke Josip Borić.  
 
Glavna je to odrednica Državnog programa zaštite i korištenja malih, povremeno 
nastanjenih i nenastanjenih otoka i okolnog mora kojeg je izradio Hrvatski 
hidrografski institut, a ovih će dana nakon što ga je usvojilo Otočno vijeće biti upućen 
na donošenje hrvatskoj Vladi. Obveza je to koja proizlazi iz prošle godine donesenih 
izmjena i dopuna Zakona o otocima koje predviđaju pravo prvokupa države, 
županije, grada ili općine pri prodaji privatnih nekretnina na hrvatskim otocima, 
pojasnio je Bačić. 
 
Izabranih 98 otočića površine oko 3 milijuna četvornih metara privatnog zemljišta 
zahtijevalo bi, prema prosječnoj tržišnoj cijeni četvornog metra od 35 eura, da u 
državnom proračunu treba osigurati oko 200 milijuna kuna, rekao je državni tajnik za 
more.  
 
Naglašavajući važnost ovog programa dodao je da je njegova vrijednost jer po prvi 
puta daje cjelovitu sliku o svim otočićima i hridima i predstavlja atlas oko 700 otočića 
raspoređenih u 7 primorskih županija u 23 grada i 42 općine. Također, upozorio je da 
oni predstavljaju samo 6 posto ukupne površine hrvatskih otoka, ali 27 posto duljine 
obalne crte te da je ovim programom zaštićeno 60 posto svih otoka.  
 
Pri odabiru otočića nad kojima će država imati mogućnost konzumirati pravo 
prvokupa uzeta su u obzir četiri kriterija. Uz prioritet da je više od 40 posto zemljišta 
na pojedinom otočiću u privatnom vlasništvu do njegovog položaja, vrednovao se i 
prostor i obala te se ocjenjivala i osobitost pojedinog otočića, pojasnio je Bačić. 
 
Govoreći o prodaji otoka Bačić je napomenuo kako otok nikada u cijelosti nije 
moguće prodati obzirom da je prethodno nužno utvrditi granicu pomorskog dobra 
koja uvijek ostaje u općoj upotrebi. Također, predstavnike medija je izvijestio da 
trenutno traje moratorij na prodaju zemljišta na otočićima zbog zabilješke Državnog 
odvjetništva u zemljišnim knjigama.  
 
Otočno vijeće danas je usvojilo i Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na 
besplatni javni otočni cestovni prijevoz te postupku obračuna naknade dijela 



neostvarenih prihoda javnim cestovnim prijevoznicima. Prema Bačićevim riječima, za 
subvencioniranje 8 cestovnih prijevoznika na 50 naseljenih otoka država godišnje 
izdvaja 24 milijuna kuna za besplatan prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola, 
studenata, umirovljenika i osoba starijih od 65 godina, a ta će prava po ovom 
pravilniku vrijediti i za osobe s invaliditetom.  
 
Otočno je vijeće upoznato i s izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima, kriterijima i 
načinima ostvarivanja prava dodjele državnih potpora male vrijednosti otočnim 
poslodavcima za očuvanje radnih mjesta. Kako je pojasnio državni tajnik za more, 
sukladno europskoj direktivi povećavaju se potpore sa maksimalno 100 na 200 tisuća 
eura u 3 godine. Također, ubuduće će se poticati sve djelatnosti na otocima prve 
skupine, dok se u popis onih koje se potiču na otocima druge skupine uvodi 
djelatnost obavljanja cestovnog prijevoza.  
 
U prošloj je godini na temelju javnog poziva dodijeljeno 7,86 milijuna kuna za 185 
otočnih poslodavaca i to za 2.854 radnih mjesta, naglasio je navodeći da je ove 
godine za te svrhe osigurano u državnom proračunu 20 milijuna kuna. Javni poziv 
ovih će dana biti objavljen u javnom tisku, a bit će otvoren do 19. rujna.  
 
Otočno je vijeće izvješteno i o poboljšanjima u prometnom povezivanju otoka. Bačić 
je istaknuo da će u ovoj godini uz 320 milijuna kuna biti osigurano dodatnih 40 te da 
je na brzobrodskim linijama za 27 posto povećan broj milja, dok su državne potpore 
rasle za 19 posto.  
 
Govoreći o tijeku turističke sezone državni tajnik za turizam Zdenko Mičić naglasio je 
da je zabilježen rast dolazaka gostiju u svim regijama, osim pada noćenja u 
Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Na inicijativu tamošnje HGK uskoro će se održati 
sastanak o organiziranom dolasku turista u sezoni 2008., najavio je dodajući da se 
očekuje godišnji rast turističkih dolazaka veći od planiranih 2 posto ukoliko se zadrži 
lijepo vrijeme.  
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