


 

 REPUBLIKA HRVATSKA 

 DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA MLJET 

                  Jedinstveni upravni odjel 

Općina Mljet, MBS: 2575469, OIB: 15619832320, Zabrežje 2, 20225 Babino Polje 
Tel.: ++385 (0) 20 745 255, ++385 (0) 20 745 391, Fax: ++ 385 (0) 20 745 390 

Broj žiro računa - IBAN: HR2624070001826800003 
email: procelnik@opcinamljet.com.hr, blagusmljet@net.hr 

 Mob: ++385 (0) 98 45 58 64 

 
KLASA: 350-03/22-01/03 
URBROJ: 2117-3/03-22-26 
Babino Polje,  16.11.2022. 

 
 
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 
 

I   Z   V   J   E   Š   Ć   E 
o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara 

 
Na temelju članka 95. stavak 2. Zakona te članka 53. stavak 1. točka 16. Statuta Općine Mljet („Službeni 
glasnik Općine“ broj 2/21 i 5/21-ispr.), Općinski načelnik Općine Mljet donio je dana 19. rujna 2022. godine 
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara za javnu 
raspravu (KLASA: 350-03/22-01/03, URBROJ: 2117-3/02-22-04 od 19. rujna 2022. godine; dalje: Zaključak; 
Prilog 1.). 
 
Na temelju članka 96. Zakona te Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja 
Saplunara (Službeni glasnik Općine Mljet 9/21) i Zaključka, Jedinstveni upravni odjel Općine Mljet, kao 
nositelj izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara (dalje: IDUPU), objavio je 
javnu raspravu o Prijedlogu IDUPU-a u dnevnom tisku – Slobodna Dalmacija od 23. rujna 2022. godine - te 
na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (www.mgipu.hr, 
dana 21. rujna 2022. godine) i Općine Mljet (www.opcinamljet.com.hr, dana 21. rujna 2022. godine). 
 
Tekst objave javne rasprave (KLASA: 350-03/22-01/03, URBROJ: 2117-3/03-22-07 od 21. rujna 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 IDUPU-a, na način 
da daju mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog IDUPU-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 
IDUPU-a (KLASA: 350-03/22-01/03, URBROJ: 2117-3/03-22-08 od 21. rujna 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 
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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 
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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 i komunalne poslove, 
Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik 

 
25. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, 

Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more, Pred 
Dvorom 1, HR-20000 Dubrovnik 
 

26. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, 
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, Pred 
Dvorom 1, HR-20000 Dubrovnik 

 
27. Javna ustanova Nacionalni park Mljet, Pristanište 2, 

HR-20226 Goveđari 
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28. MJESNI ODBOR KORITA 

 
Prijedlog IDUPU-a bio je na javnom uvidu u trajanju od 8 dana: od 27. rujna 2022. godine do 05. listopada 
2022. godine.  
 
Javni uvid u Prijedlog IDUPU-a omogućen je: u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet, 20 
225 Babino Polje, Zabrežje 2, svakim radnim danom od 08:30 do 11:30 sati, na mrežnoj stranici Općine Mljet 
(www.opcinamljet.com.hr) i u informacijskom sustavu prostornog uređenja. 
 
Javno izlaganje o Prijedlogu IDUPU-a održano je dana 27. rujna 2022. godine s početkom u 15:00 sati u 
prostorijama Doma Zabrežje, 20 225 Babino Polje, Zabrežje 49, a prema aktualnim epidemiološkim mjerama 
na dan izlaganja. 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 IDUPU-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 5 podnositelja. Izvan roka 
navedenog u Objavi, mišljenja, prijedloge i primjedbe podnijelo je 6 podnositelja te su ista razmatrana pri 
izradi ovog Izvješća. Preslike svih zaprimljenih mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog IDUPU-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. 
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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 izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara 
 
Tablica 2.: Popis sudionika javne rasprave čija su očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog 
izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara prihvaćeni 
 
Tablica 3.: Popis sudionika javne rasprave čija očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog 
izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara 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 izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara koji su prihvaćeni, 
nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni 
 
Tablica 5.: Rekapitulacija pristiglih očitovanja, prijedloga i primjedbi o Prijedlogu izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara 
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TABLICA 1. 
Popis sudionika u javnoj raspravi koji su dali prijedloge i primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara 
 
Broj  Datum protokola zaprimanja Ime i prezime / naziv podnositelja 

1. 29. 09. 2022. 

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

2. 04. 10. 2022. 
Hrvatske šume d.o.o. 
Uprava šuma podružnica Split 

3. 04. 10. 2022. 
HAKOM 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 

4. 06. 10. 2022. 
HOPS 
Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje 
imovinom 

5. 07. 10. 2022. 

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

6. 12. 10. 2022. 
Republika Hrvatska  
Ministarstvo poljoprivrede 

7. 12. 10. 2022. 
HEP operator distribucijskog sustava d.o.o. 
Elektrojug Dubrovnik 

8. 12. 10. 2022. 
Hrvatske vode d.o.o. 
Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana 

9. 13. 10. 2022. 
Republika Hrvatska 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 
Zavod za zaštitu okoliša i prirode 

10. 17. 10. 2022. 
HOPS 
Prijenosno područje Split 

11. 25. 10. 2022.  

Republika Hrvatska 
Ministarstvo kulture i medija 
Uprava za zaštitu kulturne baštine  
Konzervatorski odjel u Dubrovniku 
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TABLICA 2. 
Popis sudionika u javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja 
Saplunara čija su očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe prihvaćeni 
 
Broj  Datum protokola zaprimanja Ime i prezime / naziv podnositelja 

1. 29. 09. 2022. 

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

2. 04. 10. 2022. 
Hrvatske šume d.o.o. 
Uprava šuma podružnica Split 

3. 04. 10. 2022. 
HAKOM 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 

4. 06. 10. 2022. 
HOPS 
Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje 
imovinom 

5. 07. 10. 2022. 

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

6. 12. 10. 2022. 
Republika Hrvatska  
Ministarstvo poljoprivrede 

8. 12. 10. 2022. 
Hrvatske vode d.o.o. 
Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana 

10. 17. 10. 2022. 
HOPS 
Prijenosno područje Split 

11. 25. 10. 2022.  

Republika Hrvatska 
Ministarstvo kulture i medija 
Uprava za zaštitu kulturne baštine  
Konzervatorski odjel u Dubrovniku 
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TABLICA 3. 
Popis sudionika u javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja 
Saplunara 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 poljoprivrede (zaprimljeno 12. 10. 2022.) 
- HEP operator distribucijskog sustava d.o.o.. Elektrojug Dubrovnik (zaprimljeno 12. 10. 2022.) 
- Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana (zaprimljeno 12. 10. 2022.) 
- Republika Hrvatska, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode 
(zaprimljeno 13. 10. 2022.) 
- HOPS, Prijenosno područje Split (zaprimljeno 17. 10. 2022.) 
- Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski 
odjel u Dubrovniku (zaprimljeno 25. 10. 2022.) 
nisu dostavljena u roku propisanom Objavom javne rasprave.  
Usprkos navedenom, ista su razmatrana pri izradi Izvješća. 
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TABLICA 4.  
Obrazloženja/odgovori na očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge zaprimljene u javnoj raspravi o 
Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara 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. 29. 09. 2022. 

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

Prijedlog/primjedba:  
Naslov izdaje suglasnost na planirane mjere zaštite i spašavanja u Planu. 
 
Stav Izrađivača: 
Smatra se prihvaćenim. 
 
Stav Nositelja: 
Smatra se prihvaćenim. 
 
Konačni odgovor: 
Prihvaća se. 
 
   
Broj  Datum protokola zaprimanja Ime i prezime / naziv podnositelja 

2. 04. 10. 2022. 
Hrvatske šume d.o.o. 
Uprava šuma podružnica Split 

Prijedlog/primjedba:  
Naslov utvrđuje odsjeke 50a i 54c koji pripadaju uređajnom razredu zaštitna sjemenjača alepskog bora te 
odsjeke 51a i 51b koji pripadaju uređajnom razredu sjemenjača alepskog bora posebne namjene, a na 
čijim dijelovima se nalaze pojedinačne zone M1 i T1 namjene. Naslov izdaje mišljenje da se prilikom 
planiranja svih prostorno-planskih dokumenata treba voditi računa kako bi se zahvatima degradacija šuma 
(osobito visokih šuma) i šumskih zemljišta svela na minimum te u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske 
i Zakonom o šumama očuvale šume kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku koja imaju njezinu 
osobitu zaštitu. 
 
Stav Izrađivača: 
Smatra se već ugrađenim u rješenja Plana u opsegu primjenjivom na njegovu nadležnost, tj. prihvaćenim. 
 
Stav Nositelja: 
Smatra se prihvaćenim. 
 
Konačni odgovor: 
Prihvaća se. 
 
 
Broj  Datum protokola zaprimanja Ime i prezime / naziv podnositelja 

3. 04. 10. 2022. 
HAKOM 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 
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Prijedlog/primjedba:  
Naslov daje očitovanje da je prijedlog Plana usklađen s Njihovim zahtjevima. 
 
Stav Izrađivača: 
Smatra se prihvaćenim. 
 
Stav Nositelja: 
Smatra se prihvaćenim. 
 
Konačni odgovor: 
Prihvaća se. 
 
 
Broj  Datum protokola zaprimanja Ime i prezime / naziv podnositelja 

4. 06. 10. 2022. 
HOPS 
Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje 
imovinom 

Prijedlog/primjedba:  
Naslov daje mišljenje da su prijedlogom Plana uvažene sve 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 

5. 07. 10. 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 
6. 12. 10. 2022. Republika Hrvatska  
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Ministarstvo poljoprivrede 
Prijedlog/primjedba:  
Naslov daje očitovanje da nije nadležan za davanje mišljenja na urbanistički plan uređenja. 
 
Stav Izrađivača: 
Smatra se prihvaćenim. 
 
Stav Nositelja: 
Smatra se prihvaćenim. 
 
Konačni odgovor: 
Prihvaća se. 
 
 
Broj  Datum protokola zaprimanja Ime i prezime / naziv podnositelja 

7. 12. 10. 2022. 
HEP operator distribucijskog sustava d.o.o. 
Elektrojug Dubrovnik 

Prijedlog/primjedba:  
Naslov daje prijedloge korekcija provedbenih odredbi prijedloga Plana – članci 44.a i 45.. 
 
Stav Izrađivača: 
Prihvaća se u dijelovima relevantnim za rješenja Plana. Dijelovi očitovanja koji se odnose na kategorije 
dalekovoda, odnosno elektroenergetskih postrojenja i kablova koji nisu planirani u obuhvatu 
urbanističkog plana uređenja - DV/KB 110 kV, ne prihvaćaju se. 
 
Stav Nositelja: 
Prihvaća se u dijelovima relevantnim za rješenja Plana. 
 
Konačni odgovor: 
Djelomično se prihvaća. 
 
Broj  Datum protokola zaprimanja Ime i prezime / naziv podnositelja 

8. 12. 10. 2022. 
Hrvatske vode d.o.o. 
Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana 

Prijedlog/primjedba:  
Naslov daje mišljenje da su predložena rješenja usklađena s planskim dokumentima upravljanja vodama. 
Naslov upućuje i na potrebu ishođenja pozitivnog mišljenja NPKLM Vodovoda iz Korčule. Naslov je 
mišljenja da je prijedlog Plana sukladan planskim dokumentima upravljanja vodama, prema članku 39. 
Zakona o vodama (NN 66/19). 
 
Stav Izrađivača: 
Smatra se prihvaćenim. Izrađivač je suglasan sa stavom Nositelja. 
 
Stav Nositelja: 
Napominjemo kako je NPKLM Vodovod d.o.o. obaviješten o izradi urbanističkog plana uređenja, te su 
od istog zatraženi zahtjevi za izradu sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 
65/17, 114/18, 39/19, 98/19; dalje: Zakon). Prilikom objave javne rasprave, NPKLM Vodovodu d.o.o. je 
sukladno članku  97. Zakona dostavljena posebna pisana obavijest o javnoj raspravi, a navedeno 
javnopravno tijelo očitovalo se sukladno stavku 4., članka 101. Zakona te se smatra da je mišljenje dano. 
Slijedom navedenog Primjedba se u dijelu koji se odnosi na mišljenje NPKLM Vodovoda smatra 
prihvaćenim. Za područje obuhvata Plana uslugu javne vodoopskrbe i javne odvodnje obavlja Voda Mljet 
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d.o.o. Babino Polje (NPKLM vodovod d.o.o. Korčula samo za područje NP Mljet) koje je također 
obavješteno posebnom obavijesti, ali se također nije očitovalo, odnosno dalo mišljenje, pa se primjenjuju 
iste odredbe Zakona kao i na NPKLM vodovod d.o.o. 
 
Konačni odgovor: 
Prihvaća se.  
 
 
Broj  Datum protokola zaprimanja Ime i prezime / naziv podnositelja 

9. 13. 10. 2022. 
Republika Hrvatska 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 
Zavod za zaštitu okoliša i prirode 

Prijedlog/primjedba:  
Naslov se referira na prethodno provedeni postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. 
Navodi se kako je naknadno provedenim analizama Naslova utvrđeno da je došlo do pogreške u izračunu 
površine ciljnog stanišnog tipa 9540 Mediteranske šume endemičnih borova POVS HR400010 Saplunara 
– utvrđeno je da ta površina iznosi 1,97 ha što u odnosu na ukupnu rasprostranjenost navedenog stanišnog 
tipa predstavlja utjecaj na 2,56 % njegove površine. Naslov smatra slijedom navedenog da se ne može 
isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja provedbe Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost 
područja ekološke mreže HR4000010 Saplunara te da je potrebno ograničiti građevinska područja unutar 
njegovog obuhvata, odnosno planirati ih na način da ne zauzimaju područje rasprostranjenosti ciljnog 
stanišnog tipa 9540 Mediteranske šume endemičnih borova POVS HR400010 Saplunara. 
 
Stav Izrađivača: 
Kako se Naslov referira na prethodno završeni postupak koji je prethodio postupku izrade i donošenja 
Plana, u sklopu kojega se provodi javna rasprava, dopis Naslova može se eventualno obraditi kao 
primjedba u javnoj raspravi. Pritom zahtjev Naslova implicira izmjenu planskih rješenja na razini koja je 
izvan opsega utvrđenog odlukom o izradi izmjena i dopuna Plana, ali i, općenito, izvan opsega 
nadležnosti urbanističkog plana uređenja (preraspodjela / revizija građevinskih područja). S obzirom na 
navedeno, zahtjev nije moguće prihvatiti. 
 
Stav Nositelja: 
Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za koje je Naslov 6. svibnja 2021. godine 
izdao mišljenje o prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu (KLASA: 612-07/20-38/481, URBROJ: 517-
12-2-3-2-21-4; dalje: Mišljenje) dio je postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 
izmjena i dopuna UPU-a naselja Saplunara na okoliš (dalje: OPSPUO) koji je završen i prethodio je 
postupku izrade i donošenja Izmjena i dopuna predmetnog UPU-a. 
Postupak OPSPUO-a započeo je Odlukom o započinjanju OPSPUO-a (KLASA: 351-02/01-19-01/06; 
URBROJ: 2117-03/02-19-LD- 01) 21. listopada 2019. godine. Sastavni dio ovog postupka bio je nacrt 
Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara u kojoj su utvrđeni 
ciljevi i programska polazišta  izmjena i dopuna. Kao što i sam Naslov navodi u očitovanju, tijekom 
OPSPUO-a zatražena su pojašnjenja razloga izrade izmjena i dopuna UPU-a te su dostavljeni i dodatni 
podaci te precizan prostorni obuhvat izmjena i dopuna. Nakon svega navedenog Naslov je izdao Mišljenje 
na koje se referira.  
Po dobivanju navedenog Mišljenja Naslova te po dobivanju Mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, 
imovinsko-pravne i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije (KLASA: 351-01/19-01/83; 
URBROJ: 2117/1-09/2-21-13 od 10. svibnja 2021. godine) da su sukladno odredbama Zakona o zaštiti 
prirode IDUPU prihvatljive za ekološku mrežu (dajući pri tom točno određene uvjete zaštite prirode koje 
je potrebno uzeti u obzir prilikom planiranja) i po dobivanju Mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, 
imovinsko-pravne i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije (KLASA: 351-01/19-01/83; 
URBROJ: 2117/1-09/2-21-16 od 16. lipnja 2021. godine) da je postupak OPSPUO-a proveden sukladno 
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Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, 
Načelnik Općine Mljet donio je 17. lipnja 2022. Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti 
stratešku procjenu utjecaja na okoliš izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara 
(KLASA: 351-02/01-19-01/06, URBROJ: 2117-03/02-20-LD-22), koja je objavljena i u Službenom 
glasniku Općine Mljet 6/21. Objavom ove odluke završen je postupak OPSPUO-a. 
Završetkom postupka OPSPUO-a ostvareni su zakonski preduvjeti za pokretanje postupka izrade i 
donošenja Izmjena i dopuna UPU-a. Tako je Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja naselja Saplunara (Službeni glasnik Općine Mljet 9/21; dalje: Odluka o izradi), sukladno članku 
86., stavku 3. Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19; dalje: 
Zakon; dalje Zakon), donesena od strane Općinskog vijeća „po prethodno pribavljenom mišljenju 
sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode“, odnosno provedenom postupku 
OPSPUO-a, a u postupku kojeg je Naslov izdao Mišljenje na koje se referira. S obzirom na navedeno, 
dopis naslova može se u postupkovnom smislu smatrati isključivo primjedbom u javnoj raspravi. 
Nadalje, potrebno je navesti i sljedeće: opseg izmjena i dopuna određen je Odlukom o izradi te se ne 
odnosi na značajne i opsežne izmjene prostornoplanskih rješenja UPU-a, a kakve bi proizlazile iz dopisa 
Naslova, već u prvom redu usklađuje prostornoplanska rješenja UPU-a (koja su najvećim dijelom na snazi 
od 2009. g.) s u međuvremenu noveliranim dokumentima prostornog uređenja više razine (Prostorni plan 
Dubrovačko-neretvanske županije i Prostorni plan uređenja Općine Mljet), a za koja rješenja je Naslov 
također sudjelovao u obveznim postupcima sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita 
okoliša i prirode.  
Naslov upućujemo i na činjenicu da sukladno Zakonu urbanistički plan uređenja ne određuje građevinska 
područja; sukladno članku 76. Zakona, građevinska područja naselja određuje prostorni plan uređenja 
grada ili općine. Dakle, urbanističkim planom uređenja nije moguće ograničiti građevinska područja, 
odnosno planirati njihov drukčiji prostorni raspored. Naposljetku, mišljenja smo i da sukladno važećem 
zakonskom okviru predmet ocjene o potrebi strateškoj procjeni te ocjene o prihvatljivosti za ekološku 
mrežu ne mogu biti ukupna rješenja dokumenta prostornog uređenja na snazi, nego isključivo konkretne 
izmjene i dopune predmetnog dokumenta koje se obrađuju u konkretnom postupku. 
Slijedom svega iznesenog zaključujemo kako predmetno očitovanje, odnosno u njemu izneseni zahtjevi, 
ne mogu biti prihvaćeni s obzirom da nisu predmet ovoga postupka. 
 
Konačni odgovor: 
Ne prihvaća se. 
 
Broj  Datum protokola zaprimanja Ime i prezime / naziv podnositelja 

10. 17. 10. 2022. 
HOPS 
Prijenosno područje Split 

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 
11. 25. 10. 2022. Republika Hrvatska 
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Ministarstvo kulture i medija 
Uprava za zaštitu kulturne baštine  
Konzervatorski odjel u Dubrovniku 

Prijedlog/primjedba:  
Naslov daje mišljenje da nema primjedbi na prijedlog Plana. 
 
Stav Izrađivača: 
Prihvaća se. 
 
Stav Nositelja: 
Prihvaća se. 
 
Konačni odgovor: 
Prihvaća se. 
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TABLICA 5. 
Rekapitulacija pristiglih očitovanja, prijedloga i primjedbi o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog 
plana uređenja naselja Saplunara 
 

Dostavljena očitovanja, prijedlozi i primjedbe  
prihvaćeno 9 
djelomično prihvaćeno 1 
nije prihvaćeno 1 
  
Ukupno 11 
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Prilozi: 
 
Prilog 1. - Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja 
Saplunara za javnu raspravu (KLASA: 350-03/22-01/03, URBROJ: 2117-3/02-22-04 od 19. rujna  2022. 
godine). 
 
Prilog 2. - Tekst objave javne rasprave o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja 
Saplunara  (KLASA: 350-03/22-01/03, URBROJ: 2117-3/03-22-07 od 21. rujna 2022. godine). 
 
Prilog 3. - Preslike objava javne rasprave o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja 
Saplunara u dnevnom tisku: Slobodna Dalmacija dana 23. rujna 2022. godine, na mrežnim stranicama 
Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (www.mgipu.hr, dana 21. rujna 2022. 
godine) te na mrežnim stranicama Općine Mljet (www.opcinamljet.com.hr, dana 21. rujna 2022. godine).  
 
Prilog 4. - Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja naselja Saplunara dostavljena javnopravnim tijelima (KLASA: 350-03/22-01/03, URBROJ: 2117-
3/03-22-07 od 21. rujna 2022. godine s dostavnom listom i povratnicama 
 
Prilog 5. - Zapisnik o javnom izlaganju u postupku javne rasprave o Prijedlogu izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara 
 
Prilog 6. - Preslike svih zaprimljenih mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara za javnu raspravu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






















































































