


 

    

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MLJET 

Jedinstveni upravni odjel 
 

KLASA:  350-03/22-01/01 
URBROJ:  2117-3/03-22-16 
B. Polje,       09.08.2022. 

 
Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19, 98/19; dalje: Zakon), Jedinstveni upravni odjel Općine Mljet kao nositelj 
izrade, zajedno sa stručnim izrađivačem Grgurević & partneri d.o.o., Čanićeva 6, 10000 
Zagreb, izradio je 
 

IZVJEŠĆE 
o javnoj raspravi o  

Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „GZ Žukovac“  
 
Na temelju članka 95. stavak 2. i članka 104. Zakona te članka 53. stavak 1. točka 30. Statuta 
Općine Mljet („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj 2/21 i 5/21-ispr.), Općinski načelnik 
Općine Mljet donio je dana 24. prosinca 2021. godine. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga 
Urbanističkog plana uređenja „GZ Žukovac“ za javnu raspravu (KLASA: 350-02/02-19-
01/01, URBROJ: 2117-03/01-21-LD-23, od 24. prosinca 2021. godine; dalje: Zaključak; 
Prilog 1.). 
 
Na temelju članka 96. Zakona te Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „GZ Žukovac“ 
(Službeni glasnik Općine Mljet 2/21) i Zaključka, Jedinstveni upravni odjel Općine Mljet, kao 
nositelj izrade Urbanističkog plana uređenja „GZ Žukovac“ (dalje: UPU), objavio je javnu 
raspravu o Prijedlogu UPU-a u dnevnom tisku – Slobodna Dalmacija od 05. siječnja 2022. 
godine - te na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne 
imovine (www.mgipu.hr, datum 04. siječnja 2022. godine) i Općine Mljet 
(www.opcinamljet.com.hr, datum 04. siječnja 2022. godine). 
 
Tekst objave javne rasprave (KLASA: 350-03/22-01/01, URBROJ: 2117-03/22-22-02,  od 04. 
siječnja 2022. godine; dalje: Objava; Prilog 2.), kao i preslike objavljenih oglasa (Prilog 3.) 
nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Izvješća.  
 
Objavom su pozvane zainteresirane osobe na sudjelovanje u javnoj raspravi o Prijedlogu 
UPU-a, na način da daju mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog UPU-a. 
 
U skladu s člankom 97. Zakona, nositelj izrade dostavio je i posebnu pisanu obavijest o javnoj 
raspravi javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima koja su dala ili su trebala dati 
zahtjeve za izradu UPU-a (KLASA: 350-03/22-01/01, URBROJ: 2117-3/03-22-03, od 04. 
siječnja 2022. godine). 
 



Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi dostavljena javnopravnim tijelima, s dostavnom 
listom - popisom javnopravnih tijela - i povratnicama se nalazi u privitku (Prilog 4.) i sastavni 
je dio ovog Izvješća. 
 
Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi je 
sljedeći: 
1. MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski 

odjel u Dubrovniku, Restićeva 7, HR-20000 Dubrovnik 
2. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Uprava za procjenu utjecaja na 

okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb 
3. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Uprava za zaštitu prirode, 

Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb 
4. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 

ulica 2a, HR-10000 Zagreb 
5. URED DRŽAVNE UPRAVE U DNŽ, Služba za gospodarstvo, Vukovarska 16, HR-20000 

Dubrovnik 
6. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i 

tržište, Ulica grada Vukovara 78, HR-10000 Zagreb 
7. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Uprava vodnoga gospodarstva 

i zaštite mora, Ulica grada Vukovara 220, HR-10000 Zagreb 
8. HRVATSKE VODE, VGO za slivove južnoga Jadrana Split, Vukovarska 35, HR-21000 Split 
9. MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu i 

zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira IV, HR-10000 Zagreb 
10. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta 

Frangeša Mihanovića 9, HR-10110 Zagreb 
11. MUP – RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE, Područni ured civilne zaštite Split, Služba 

civilne zaštite Dubrovnik, Liechtensteinov put 31, HR-20000 Dubrovnik 
12. MUP – POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA, Dr. Ante Starčevića 13, 

HR-20000 Dubrovnik 
13. MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, 

Uprava za upravljanje i raspolaganje nekretninama, Ulica Republike Austrije 20, HR-10000 
Zagreb 

14. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA 
PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Branitelja Dubrovnika 41, HR-
20000 Dubrovnik 

15. HRVATSKE ŠUME d.o.o., Uprava šuma Podružnica (UŠP) Split, Odjel za uređivanje šuma, 
Kralja Zvonimira 35/III, HR-21000 Split 

16. NPKLM VODOVOD d.o.o., Put svetog Luke 1, HR-20260 Korčula 
17. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., DP Elektrojug Dubrovnik, Nikole 

Tesle 3, HR-20000 Dubrovnik 
18. HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., Kupska 4, HR-10000 Zagreb 
19. HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., Prijenosno područje Split, Sektor 

za izgradnju i investicije - Odjel za izgradnju Split, Kneza Ljudevita Posavskog 5, HR-21000 Split 
20. VODA MLJET d.o.o., Zabrežje 2, HR-20225 Babino Polje 
21. KOMUNALNO MLJET d.o.o., Zabrežje 2, HR-20225 Babino Polje 
22. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, 

Petilovrijenci 2, HR-20000 Dubrovnik 
23. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, 

Vukovarska 16, HR-20000 Dubrovnik 
 

24. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko 
pravne i komunalne poslove, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik 

25. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo i more, Pred 
Dvorom 1, HR-20000 Dubrovnik 

26. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Pred 
Dvorom 1, HR-20000 Dubrovnik 



27. MJESNI ODBOR ZADUBLJE 
 
Prijedlog UPU-a bio je na javnom uvidu u trajanju od 30 dana: od 10. siječnja 2022. do 09. 
veljače 2022. godine 
 
Javni uvid u Prijedlog UPU-a omogućen je: u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Mljet, adresa: Zabrežje 2, 20225 Babino Polje, svakim radnim danom od 9:00 do 12:00 
sati sati, te na mrežnoj stranici Općine Mljet (www.opcinamljet.com.hr) 
 
Javno izlaganje o Prijedlogu UPU-a održano je dana 19. siječnja 2022. (srijeda)  s početkom u 
13:00 sati u prostorijama Doma kulture Zabrežje u Babinom Polju adresa: Zaqbrežje bb, 
20225 Babino Polje uz predočenje COVID potvrde. Nositelj izrade je o javnom izlaganju 
vodio Zapisnik koji se nalazi u privitku (Prilog 5.) i sastavni je dio ovog Izvješća. 
 
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog UPU-a mogli su se podnositi: 
a) upisom u knjigu primjedbi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mljet za vrijeme 
trajanja javnog uvida 
b) upisom u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja 
c) dostavom putem pošte na adresu: Općina Mljet, Zabrežje 2, 20225 Babino Polje 
d) predajom u pisarnicu Općine Mljet. 
 
U roku navedenom u Objavi, mišljenja, prijedloge i primjedbe podnijelo je 10 podnositelja. 
Izvan roka pristigla su 2 mišljenja. Preslike svih zaprimljenih mišljenja, prijedloga i primjedbi 
na Prijedlog UPU-a nalaze se u privitku (Prilog 6.) i sastavni su dio ovog Izvješća. 
 
Sukladno članku 102. Zakona, odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade obradio je 
mišljenja, prijedloge i primjedbe te pripremio ovo Izvješće na način određen člankom 103. 
Zakona. 
 
Obradom mišljenja, prijedloga i primjedbi dio je primjedbi prihvaćen, odnosno djelomično 
prihvaćen. Opseg izmjena prostornoplanskih rješenja na temelju navedenih dijelom ili u 
potpunosti prihvaćenih primjedbi takav je da će utjecati na vlasničke odnose jer će se nužno 
izvršiti revizija razgraničenja planiranih obuhvata prostornih cjelina (zahvata u prostoru), 
uključivo onih za površine javne namjene. Stoga je sukladno članku 104. Zakona potrebno 
ponoviti javnu raspravu.  



U nastavku se daje prikaz obrađenih mišljenja, prijedloga i primjedbi na sljedeći način: 
 
Tablica 1.: Popis sudionika javne rasprave koji su dali prijedloge i primjedbe na prijedlog 
Urbanističkog plana uređenja „GZ Žukovac“ 
 
Tablica 2.: Popis sudionika javne rasprave čija su očitovanja, mišljenja, prijedlozi i 
primjedbe na prijedlog Urbanističkog plana uređenja „GZ Žukovac“ prihvaćeni 
 
Tablica 3.: Popis sudionika javne rasprave čija očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe 
na prijedlog Urbanističkog plana uređenja „GZ Žukovac“ nisu razmatrani iz razloga 
propisanih Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
 
Tablica 4.: Obrazloženja/odgovori na očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge 
dostavljene tijekom javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „GZ Žukovac“ 
koji su prihvaćeni, nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni 
 
Tablica 5.: Rekapitulacija pristiglih očitovanja, prijedloga i primjedbi o Urbanističkog plana 
uređenja „GZ Žukovac“ 



TABLICA 1. 
Popis sudionika u javnoj raspravi koji su dali prijedloge i primjedbe na prijedlog 
Urbanističkog plana uređenja „GZ Žukovac“ 
 

Broj  
Datum protokola 
zaprimanja 

Ime i prezime / naziv podnositelja 

1. 11. 01. 2022. 

Republika Hrvatska 
Ministarstvo unutarnjih poslova 
Ravnateljstvo civilne zaštite 
Područni ured civilne zaštite Split 
Služba civilne zaštite Dubrovnik 

2. 18. 01. 2022. 
HOPS 
Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje 
imovinom 

3. 20. 01. 2022. 
HAKOM 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 

4. 28. 01. 2022. 

Republika Hrvatska 
Ministarstvo obrane 
Uprava za materijalne resurse 
Sektor za vojnu infrastrukturu i zaštitu okoliša 
Služba za vojno graditeljstvo i energetsku 
učinkovitost 

5. 31. 01. 2022. 
Hrvatske vode 
Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana 

6. 31. 01. 2022. 
Republika Hrvatska 
Ministarstvo poljoprivrede 

7. 10. 02. 2022. Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. 

8. 21. 01. 2022. 
Hrvatske šume d.o.o.  
Uprava šuma podružnica Split 

9. 18. 02. 2022. 

Republika Hrvatska 
Ministarstvo kulture i medija 
Uprava za zaštitu kulturne baštine 
Konzervatorski odjel u Dubrovniku 

10. 18. 02. 2022. 
Zavod za prostorno uređenje  
Dubrovačko-neretvanske županije 

 
 



TABLICA 2. 
Popis sudionika u javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „GZ 
Žukovac“ čija su očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe prihvaćeni 
 

Broj  
Datum protokola 
zaprimanja 

Ime i prezime / naziv podnositelja 

1. 11. 01. 2022. 

Republika Hrvatska 
Ministarstvo unutarnjih poslova 
Ravnateljstvo civilne zaštite 
Područni ured civilne zaštite Split 
Služba civilne zaštite Dubrovnik 

2. 18. 01. 2022. 
HOPS 
Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje 
imovinom 

3. 20. 01. 2022. 
HAKOM 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 

4. 28. 01. 2022. 

Republika Hrvatska 
Ministarstvo obrane 
Uprava za materijalne resurse 
Sektor za vojnu infrastrukturu i zaštitu okoliša 
Služba za vojno graditeljstvo i energetsku 
učinkovitost 

5. 31. 01. 2022. 
Hrvatske vode 
Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana 

6. 31. 01. 2022. 
Republika Hrvatska 
Ministarstvo poljoprivrede 

8. 21. 01. 2022. 
Hrvatske šume d.o.o.  
Uprava šuma podružnica Split 

9. 18. 02. 2022. 

Republika Hrvatska 
Ministarstvo kulture i medija 
Uprava za zaštitu kulturne baštine 
Konzervatorski odjel u Dubrovniku 

 
 



TABLICA 3. 
Popis sudionika u javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „GZ 
Žukovac“ čija očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu razmatrani iz razloga 
propisanih Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
 
U javnoj raspravi nisu zaprimljena očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koje nisu 
razmatrane iz razloga propisanih Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19, 98/19). 
 
Očitovanja: 
- Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, 
Konzervatorski odjel u Dubrovniku (zaprimljeno 18. 02. 2022.) 
- Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije (zaprimljeno 18. 02. 2022.) 
nisu dostavljena u roku propisanom Objavom javne rasprave.  
Usprkos navedenom, očitovanja su razmatrana pri izradi Izvješća. 
 
 



TABLICA 4.  
Obrazloženja/odgovori na očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge zaprimljene u javnoj 
raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „GZ Žukovac“ koji su prihvaćeni, nisu 
prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni 
 
Za potpuni tekst primjedbe vidjeti preslike primjedbi koje su sastavni dio Izvješća. 
 

Broj  
Datum protokola 
zaprimanja 

Ime i prezime / naziv podnositelja 

1. 11. 01. 2022. 

Republika Hrvatska 
Ministarstvo unutarnjih poslova 
Ravnateljstvo civilne zaštite 
Područni ured civilne zaštite Split 
Služba civilne zaštite Dubrovnik 

Prijedlog/primjedba:  
Naslov daje mišljenje na prijedlog Urbanističkog plana uređenja „GZ Žukovac“ kojim 
potvrđuje da je isti usklađen sa zahtjevima Naslova. 
 
Stav Izrađivača: 
Smatra se prihvaćenim. 
 
Stav Nositelja: 
Smatra se prihvaćenim. 
 
Konačni odgovor: 
Prihvaća se. 
 
 

Broj  
Datum protokola 
zaprimanja 

Ime i prezime / naziv podnositelja 

2. 18. 01. 2022. 
HOPS 
Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje 
imovinom 

Prijedlog/primjedba:  
Naslov daje mišljenje da su prijedlogom Plana uvažene sve ranije dostavljene odrednice 
HOPS-a. 
 
Stav Izrađivača: 
Smatra se prihvaćenim. 
 
Stav Nositelja: 
Smatra se prihvaćenim. 
 
Konačni odgovor: 
Prihvaća se. 
 
 

Broj  
Datum protokola 
zaprimanja 

Ime i prezime / naziv podnositelja 

3. 20. 01. 2022. 
HAKOM 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 



Prijedlog/primjedba:  
Naslov daje negativno mišljenje na prijedlog Urbanističkog plana uređenja „GZ Žukovac“, 
zahtijeva izmjenu članka 23., stavka 2. 
 
Stav Izrađivača: 
Prihvaća se. Izmjene će na adekvatan način biti ugrađene u rješenja Plana. 
 
Stav Nositelja: 
Prihvaća se. Nositelj je suglasan sa stavom Izrađivača. 
 
 
Konačni odgovor: 
Prihvaća se. 
 
 

Broj  
Datum protokola 
zaprimanja 

Ime i prezime / naziv podnositelja 

4. 28. 01. 2022. 

Republika Hrvatska 
Ministarstvo obrane 
Uprava za materijalne resurse 
Sektor za vojnu infrastrukturu i zaštitu okoliša 
Služba za vojno graditeljstvo i energetsku 
učinkovitost 

Prijedlog/primjedba:  
Naslov daje očitovanje da nema primjedbi na prijedlog Plana. 
 
Stav Izrađivača: 
Smatra se prihvaćenim. 
 
Stav Nositelja: 
Smatra se prihvaćenim. 
 
Konačni odgovor: 
Prihvaća se. 
 
 

Broj  
Datum protokola 
zaprimanja 

Ime i prezime / naziv podnositelja 

5. 31. 01. 2022. 
Hrvatske vode 
Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana 

Prijedlog/primjedba:  
Naslov daje očitovanje da je Plan u skladu s planskim dokumentima upravljanja vodama te 
upućuje na potrebu ishođenja pozitivnog mišljenja od strane tvrtki NPKLM Vodovod, 
Komunalno Mljet d.o.o. i Voda Mljet d.o.o. prije prihvaćanja Plana. 
 
Stav Izrađivača: 
Smatra se prihvaćenim. 
 
Stav Nositelja: 
Smatra se prihvaćenim. 
 



Konačni odgovor: 
Prihvaća se. 
 
 

Broj  
Datum protokola 
zaprimanja 

Ime i prezime / naziv podnositelja 

6. 31. 01. 2022. 
Republika Hrvatska 
Ministarstvo poljoprivrede 

Prijedlog/primjedba:  
Naslov daje očitovanje da nije nadležno za davanje mišljenja na Urbanistički plan uređenja, 
sukladno odredbi članka 40 stavka 5. Zakona o šumama („Narodne novine“, br.: 68/18., 
115/18., 98/19., 32/20. i 145/20.). 
 
Stav Izrađivača: 
Smatra se prihvaćenim. 
 
Stav Nositelja: 
Smatra se prihvaćenim. 
 
Konačni odgovor: 
Prihvaća se. 
 
 

Broj  
Datum protokola 
zaprimanja 

Ime i prezime / naziv podnositelja 

7. 10. 02. 2022. Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. 
Naslov daje primjedbu da Plan nije usklađen s Lokacijskom dozvolom za planirani zahvat u 
prostoru - građenje građevine komunalno servisne namjene 2. skupine - pretovarna stanica 
Mljet, izdane od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-
neretvanske županije, 26.2.2019., KLASA: UP/I-350-05/18-01/000028, URBROJ: 2117/1-
23/1-7-19-0040. Rješenje o produženju važenja predmetne Lokacijske dozvole za još dvije 
godine izdao je Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske 
županije, 1.4.2021., KLASA: UP/I350-05/21-01/000026, URBROJ: 2117/1-23/1-18-21-0003. 
Moli se usklađenje sa spomenutom pravomoćnom lokacijskom dozvolom. 
 
Stav Izrađivača: 
Naslov nije nedvosmisleno utvrdio u kojim sve dijelovima prostorno-planska rješenja nisu 
usklađena s navedenom lokacijskom dozvolom. Uz navedeno, ne postoji zakonska obveza 
usklađenosti planova s prethodno izdanim aktima za provedbu planova i/ili građenje. 
Pregledom dostavljene dokumentacije zaključuje se da prostornoplanska rješenja u smislu 
namjene površina omogućuju smještaj, gradnju i uređenje navedenog zahvata, uz napomenu 
da će tip namjene biti dopunjen sukladno ostalim prihvaćenim primjedbama zaprimljenim 
tijekom predmetne javne rasprave.  
Međutim, u dijelu razgraničenja prostornih cjelina postoje nepoklapanja s dostavljenom 
dokumentacijom te se primjedba djelomično prihvaća na način da će biti izvršne korekcije 
kartografskih prikaza (primarno u dijelu razgraničenja prostornih cjelina) te posljedično i 
ostalih dijelova plana. Izvršit će se tako adekvatna revizija razgraničenja prostornih cjelina, a 
u skladu s Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja „GZ Žukovac“ (Službeni glasnik 
Općine Mljet 2/21; dalje: Odluka o izradi). Bitno je napomenuti kako je predmetnim 
urbanističkim planom uređenja sukladno Odluci o izradi za cijelo područje obuhvata plana 
potrebno omogućiti svrhovitu i racionalnu realizaciju gospodarskih i pratećih sadržaja. 



Slijedom navedenog, dio predmetnog zahvata koji se odnosi na njegov kolni priključak na 
državnu cestu D-120 ne može biti uključen u prostornoplanska rješenja. Na predmetnom 
mjestu, koje već u naravi predstavlja priključenje postojećih sadržaja na državnu cestu, 
Planom se predviđa priključak cjelokupne javne prometne mreže južnog dijela obuhvata 
Plana na navedenu prometnicu. S Planom utvrđene javne prometne mreže omogućuje se kolni 
priključak pojedinih prostornih cjelina uključivo i prostorne cjeline koja je predmet ove 
primjedbe. Na opisani način ostvareno je racionalno opremanje obuhvata Plana prometnom i 
ostalom komunalnom infrastrukturnom mrežom te svrhovita aktivacija i privođenje planiranoj 
namjeni cijelog obuhvata, a ne samo jednog zahvata. 
 
Stav Nositelja: 
Djelomično se prihvaća. Nositelj je suglasan sa stavom Izrađivača. 
 
Konačni odgovor: 
Djelomično se prihvaća. 
 
 

Broj  
Datum protokola 
zaprimanja 

Ime i prezime / naziv podnositelja 

8. 21. 01. 2022. 
Hrvatske šume d.o.o. 
Uprava šuma podružnica Split 

Prijedlog/primjedba:  
Naslov izdaje očitovanje da nema zahtjeva u postupku izrade prijedloga Plana. Navodi da 
Plan ne planira zahvate na površinama u vlasništvu RH kojima gospodare Hrvatske šume 
d.o.o. Zagreb, UŠP Split, Šumarija Dubrovnik. 
 
Stav Izrađivača: 
Smatra se prihvaćenim. 
 
Stav Nositelja: 
Smatra se prihvaćenim. 
 
Konačni odgovor: 
Prihvaća se. 
 
 

Broj  
Datum protokola 
zaprimanja 

Ime i prezime / naziv podnositelja 

9. 18. 02. 2022. 

Republika Hrvatska 
Ministarstvo kulture i medija 
Uprava za zaštitu kulturne baštine 
Konzervatorski odjel u Dubrovniku 

Prijedlog/primjedba:  
Naslov daje očitovanje da nema primjedbi na prijedlog Plana. 
 
Stav Izrađivača: 
Smatra se prihvaćenim. 
 
Stav Nositelja: 
Smatra se prihvaćenim. 
 



Konačni odgovor: 
Prihvaća se. 
 
 

Broj  
Datum protokola 
zaprimanja 

Ime i prezime / naziv podnositelja 

10. 18. 02. 2022. 
Zavod za prostorno uređenje  
Dubrovačko-neretvanske županije 

Prijedlog/primjedba:  
Naslov daje radno mišljenje prema sljedećim točkama: 
1. Potrebno je u Provedbenim odredbama Plana za prostorne cjeline K-1 (Čl. 5.) i K4-1 (Čl. 
12.) sukladno PPDNŽ i PPUO Mljet omogućiti uz gradnju pretovarne stanice (PS) i gradnju 
reciklažnog dvorišta (RD) i reciklažnog dvorišta za građevni otpad (GO) 
2. Potrebno je u poglavlju 3.1. Obrazloženja Plana sukladno PPDNŽ i PPUO Mljet omogućiti 
uz gradnju pretovarne stanice (PS) i gradnju reciklažnog dvorišta (RD) i reciklažnog dvorišta 
za građevni otpad (GO) 
3. Potrebno je u tumaču znakovlja na kartografskom prikazu 1. grafičkog dijela Plana dodati 
za prostorne cjeline K-1 i K4-1 oznake za pretovarnu stanicu (PS), reciklažno dvorište (RD) i 
reciklažno dvorište za građevni otpad (GO). 
 
Stav Izrađivača: 
Ad. 1. i 2. Na navedenim prostornim cjelinama prostorno-planskim rješenjima već je 
dopušten smještaj, gradnja i uređenje pretovarne stanice i reciklažnog dvorišta. Prihvaća se 
dio primjedbe koji se odnosi na planiranje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad te će na 
adekvatan način isto biti ugrađeno u prostorno-planska rješenja. 
Ad. 3. Za razinu urbanističkog plana uređenja Prilogom „Grafički prostorni pokazatelji i 
planski znakovi“ Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim 
pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04-ispravak i 
163/04) tražene oznake nisu određene za kartografski prikaz kojim se određuje namjena 
površina. Napominjemo međutim, da kategorija namjene K4 – reciklažna, kako je određena 
provedbenim odredbama plana, omogućuje smještaj, gradnju i uređenje pretovarne stanice i 
reciklažnog dvorišta, te će se po ispravci sukladno odgovorima ad 1. i 2. omogućiti smještaj, 
gradnja i uređenja i reciklažnog dvorišta za građevinski otpad. Slijedom navedenog, a u svrhu 
nedvosmislene provedbe Plana, ne smatramo potrebnim dvostruko obilježavati navedene 
namjene te se u tom smislu primjedba u ovom dijelu ne prihvaća.  
 
Stav Nositelja: 
Djelomično se prihvaća. Nositelj je suglasan sa stavom Izrađivača. 
 
Konačni odgovor: 
Djelomično se prihvaća. 
 
 
 



TABLICA 5. 
Rekapitulacija pristiglih očitovanja, prijedloga i primjedbi o prijedlogu Urbanističkog 
plana uređenja „GZ Žukovac“ 
 
Očitovanja, prijedlozi i primjedbe dostavljene u roku u pisarnicu   
prihvaćeno 8 
djelomično prihvaćeno 2 
nije prihvaćeno - 
  
Ukupno 10 
 



Prilozi: 
 
 
Prilog 1. - Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja „GZ Žukovac“ za 
javnu raspravu (KLASA: 350-02/02-19-01/01, URBROJ: 2117-03/01-21-LD-23, od 24. 
prosinca 2021. godine; 
 
Prilog 2. - Tekst objave javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „GZ 
Žukovac“  (KLASA: 350-03/22-01/01, URBROJ: 2117-03/22-22-02,  od 04. siječnja 2022. 
godine) 
 
Prilog 3. - Preslike objava javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „GZ 
Žukovac“ u dnevnom tisku – Slobodna Dalmacija od 05. siječnja 2022. godine - te na 
mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 
(www.mgipu.hr, datum 04. siječnja 2022. godine) i Općine Mljet (www.opcinamljet.com.hr, 
datum 04. siječnja 2022. godine). 
 
Prilog 4. - Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi o Urbanističkog plana uređenja „GZ 
Žukovac“ dostavljena javnopravnim tijelima (KLASA: 350-03/22-01/01, URBROJ: 2117-
3/03-22-03, od 04. siječnja 2022. godine), s dostavnom listom i povratnicama 
 
Prilog 5. - Zapisnik o javnom izlaganju u postupku javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog 
plana uređenja „GZ Žukovac“ 
 
Prilog 6. - Preslike svih zaprimljenih mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog 
Urbanističkog plana uređenja „GZ Žukovac“ za javnu raspravu 
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