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1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU 

U ovom dijelu sadržaja potrebno je dati kratak pregled gospodarskog, društvenog i političkog konteksta, 

odnosno promjena koje su imale značajan utjecaj na ostvarenje rezultata provedbenog programa JLP(R)S 

tijekom izvještajnog razdoblja.  

 

Općina Mljet u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se 

neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom Republike Hrvatske ili zakonom 

dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:  

 

- uređenje naselja i stanovanje,  

- prostorno i urbanističko planiranje, 

- komunalno gospodarstvo,  

- odgoj i obrazovanje, 

- brigu o djeci, 

- socijalnu skrb, 

- primarnu zdravstvenu zaštitu, 

- kulturu, tjelesnu kulturu i sport, 

- zaštitu potrošača, 

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, 

- promet i održavanje javnih prometnica,  

- gospodarski razvoj, 

- lokalna uprava i administracija, 

- demografija. 

 

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se 

uređuju navedene djelatnosti. Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga 

detaljnije se uređuje odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i 

Statutom općine. 



 

Tijela Općine su Općinsko vijeće i načelnik. Općinsko vijeće je predstavničko tijelo stanovnika 

Općine i tijelo lokalne samouprave koje donosi opće i druge akte te obavlja poslove u skladu s 

Ustavom, Zakonom i Statutom. Općinsko vijeće ima 9 vijećnika. Općinski načelnik zastupa 

Općinu i nositelj je izvršne vlasti. Na području Općine osnivaju se mjesni odbori, kao oblici 

mjesne samouprave za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za 

dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu.  

 

Općina Mljet dio je otočkog područja čije je županijsko središte u Dubrovniku, a općinsko 

središte se nalazi u naselju Babino polje.  

 

Općina Mljet obuhvaća područje otoka Mljeta s pripadajućim otočićima i grebenima ukupne 

površine 100,41 km² s ukupno 14 statističkih naselja.  

 

Općina se sastoji od naselja: Babino Polje, Blato, Goveđari, Korita, Kozarica, Maranovići, 

Njivice, Okuklje, Polače, Pomena, Pristanište, Prožura, Prožurska Luka, Ropa, Saplunara, 

Soline, Sobra i Tatinica. Jedno od najstarijih naselja na otoku je Babino Polje koje se nalazi 

podno brda Velikog grada i čine ga tri zaseoka: Zadublje, Srčenovići i Zabriježe, a to je ujedno 

i najveće naselje na otoku koje je 2011. godine imalo 270 stanovnika. 

 

Godine 2011. na otoku je živjelo 1088 stanovnika, odnosno 23 stanovnika manje nego 2001. 

godine. Najviše stanovnika osim u Babinom Polju živjelo je u Goveđarima, Polačama i Sobri. 

Dobna struktura stanovništva pokazuje da je najveći broj stanovnika stariji iznad 50 godina, a 

prosječna starost stanovništva na Mljetu iznosi 47,5 godina. 

Tijekom izvještajnog razdoblja nisu se dogodile promjene koje su imale značajan utjecaj na 

ostvarenje rezultata provedbenog programa JLP(R)S.  

 

 

 

 

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA 
Po popunjavanju tabličnog predloška izvješća s traženim podacima o napretku u provedbi, u ovom dijelu je, za 

izvještajno razdoblje (u skladu s vrstom izvješća) potrebno unijeti:  

• sažetu analizu statusa provedbe mjera (navesti ukupan broj mjera prema svakom pojedinom statusu provedbe 

mjera, u skladu s navedenim statusima u tabličnom predlošku polugodišnjeg izvješća),  

• podatke o proračunskim sredstvima iskorištenim tijekom izvještajnog razdoblja za provedbu pojedine mjere 

tijekom izvještajnog razdoblja,  



• zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera u provedbenom programu,  

• navesti preporuku radnji nužnih za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka ostvarenja i/ ili mjera 

(ako je primjenjivo, u skladu sa statusom postignuća ključnih točaka ostvarenja, odnosno provedbe mjera, 

navedenima u tabličnom dijelu izvješća).  

 

Tablični prikaz izvješća sadrži ukupno 25 mjera koje doprinose realizaciji Provedbenog 

programa općine Mljet za razdoblje 2021.-2025. godine. 

 

Mjere se vežu uz tri strateška cilja:  

1. JAČANJE GOSPODARSTVA KROZ RAZVOJ TURIZMA, POLJOPRIVREDE I 

PODUZETNIŠTVA,  

2. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA ULAGANJEM U KOMUNALNU I 

DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU, te 

3. UNAPREĐENJE ZAŠTITE OKOLIŠA.  

 

Što se tiče mjera koje doprinose ostvarenju prvog strateškog cilja, u tijeku je provedba mjera 

koje se odnose na redovnu djelatnost Općine. Za izvršenje ovih mjera u 2022. godini iz 

proračuna je ukupno izdvojeno 2.044.839,10 kuna.   

 

Ukupno je definirano 11 mjera koje doprinose ostvarenju strateškog cilja 2. Iz proračuna je za 

ostvarenje mjera u 2022. godini osigurano ukupno 1.007.361,97 kuna. Posebno valja istaknuti 

kako je projekt izrade projektno-tehničke dokumentacije i izgradnje dječjeg vrtića prijavljen je 

2. srpnja 2022. godine na natječaj "Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, 

dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv", a uz to, na natječaj 

za financiranje prijavljen je i projekt uređenja i opremanja sportskog igrališta.  

 

Ostvarenju strateškog cilja 3. doprinose četiri definirane mjere. U svrhu realizacije mjera u 

ovoj godini iz proračuna je izdvojeno ukupno 3.170.088,50 kn. 

 

 

 

3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA 

Zaključno, u ovom dijelu potrebno je navesti ciljeve javnih politika kojima se doprinosi provedbom mjera 

utvrđenih u provedbenom programu te u okviru pojedinog cilja pobrojati najvažnije rezultate koje je samoupravna 

jedinica ostvarila tijekom izvještajnog razdoblja. Preporuka je usmjeriti se na rezultate koji donose koristi 

građanima i od većeg su značaja za društvo u cjelini. Potrebno je obavezno navesti rezultate ostvarene provedbom 

mjera utvrđenih za provedbu posebnih ciljeva utvrđenih u planu razvoja jedinice područne (regionalne) (ako je 

primjenjivo planu razvoja jedinice lokalne samouprave). 

 

NAPOMENA: U skladu s preporukom Koordinacijskog tijela, danom u Uputama za izradu provedbenih programa 

JLP(R)S, kako je (zbog specifičnih okolnosti tijekom ovog ciklusa strateškog planiranja) dozvoljeno utvrditi 

doprinos mjera u provedbenom programu JLP(R)S, provedbi strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije 

Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine (dalje u tekstu: NRS 2030.), u ovom dijelu izvješća potrebno je 

navesti i rezultate ostvarene provedbom mjera utvrđenih za provedbu strateških ciljeva NRS-a 2030.  

 

Provedbeni program Općine Mljet za razdoblje 2021.-2025. godine sadrži ukupno  25 mjera.  

 



Mjere se vežu uz tri strateška cilja:  

1. JAČANJE GOSPODARSTVA KROZ RAZVOJ TURIZMA, POLJOPRIVREDE I 

PODUZETNIŠTVA,  

2. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA ULAGANJEM U KOMUNALNU I 

DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU, te 

3. UNAPREĐENJE ZAŠTITE OKOLIŠA.  

 

Uz to, Provedbenim programom definirano je, dodatno, 13 aktivnosti iz redovnih djelatnosti 

JLS-a nespomenute u opisu mjera, a koje doprinose lokalnom razvoju.  

 

Općina Mljet na temelju razrađenih strateških ciljeva u sklopu Plana razvoja, za vrijeme 

trajanja razdoblja trenutnog mandata izvršnog tijela Općine tj., u periodu 2021.g. - 2025.g. 

aktivno je radila u izvještajnom razdoblju na provedbi svih prioriteta predviđenih Razvojnim 

planom te kontinuiran prati i evaluira napredak u odnosu na definirane prioritete.  

 

Razvojni prioriteti identificirani u Planu razvoja i izabrani za potrebe Provedbenog plana 

predstavljaju osnovu za provedbu planiranih starteških ciljeva te su u skladu s prioritetima 

utvrđenim dokumentima višeg reda, a predstavljaju društveno odgovorne i okolišno 

prihvatljive razvojne težnje Općine Mljet.  

 

Prioriteti strateškog cilja 1 su:  



 

Prioriteti strateškog cilja 2 su:  

 

Prioriteti strateškog cilja 3 su:  

  

 
 

CILJ 1.  

Jačanje gospodarstva kroz 
razvoj turizma, poljoprivrede i 

poduzetništva 

 
 

Prioritet 1.1. 

Poticanje razvoja održivog i 
inovativnog  turizma 

temeljenog na posebnostima 
otoka Mljeta 

 
 

Prioritet 1.2. 

Poticanje razvoja 
poljoprivrede s naglaskom na 

ekološku poljoprivredu 

 
 

Prioritet 1.3. 

Poticanje razvoja 
poduzetništva  

  

 
 

CILJ 2.  

Poboljšanje kvalitete života 
ulaganjem u komunalnu i 
društvenu infrastrukturu 

 
 

Prioritet 2.1.  

 Unaprjeđenje društvenih 
djelatnosti i društvene 

infrastrukture 

 
 

Prioritet 2.2.  

 Unapređenje komunalne 
infrastrukture  

 
 

Prioritet 2.3.   

Promicanje socijalne 
uključivosti i odgovornosti te 
unaprjeđenje učinkovitosti i 

jačanje kapaciteta javne 
samouprave i ustanova 



 

 

Kao što je vidljivo iz prethodnog odgovora, Općina je ostvarila aktivnosti u sva tri područja 

te je u tijeku provedba mjera koje doprinose ostvarenju sva tri strateška cilja.  

Plan razvoja Općine Mljet usklađen je sa Županijskom razvojnom strategijom Dubrovačko-

neretvanske županije do 2020. godine te se ostvarenjem pokazatelja iz Provedbenog plana 

izravno doprinosi i realizaciji ciljeva i mjera Županijske razvojne strategije. 

Plan razvoja usklađen je s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. 

godine sa svim strateškim odrednicama razvoja, a ponajprije s odrednicom održivog 

gospodarstva i društva, jačanjem otpornosti na krize te zelenom i digitalnom tranzicijom. 

Provedbeni program Općine Mljet za razdoblje od 2021.-2025. godine usklađen je s Planom 

razvoja Općine Mljet za razdoblje od 2021.-2027. godine.  

 

  

 

 
CILJ 3.  

Unaprjeđenje zaštite okoliša  

 

 

Prioritet 3.1. 

Povećanje energetske 
učinkovitosti i korištenja 

obnovljivih izvora energije te 
zaštita okoliša  

  

 

 

Prioritet 3.2. 

Ulaganja u sustav civilne zaštite 
kao odgovor na pandemije i 

katastrofe  

  


