
            

REPUBLIKA HRVATSKA 
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode 
Vukovarska 16, Dubrovnik 
 
KLASA: 351-01/13-01/20 
URBROJ: 2177/1-53/1-16-59 
Dubrovnik, 28. studenog 2016.  
 
Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije, na temelju 
članka 66. stavka 2.  Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 110/07), a u svezi sa 
člankom 277. stavkom 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13), te članka 
19. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš ("Narodne novine", broj 
64/08),  nakon provedenog postupka strateške procjene utjecaja II. ciljanih izmjena i dopuna 
Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije na okoliš, donosi 

 

IZVJEŠĆE  

O PROVEDENOM POSTUPKU  STRATEŠKE PROCJENE 

II. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA DUBROVAČKO-NERETVANSKE 
ŽUPANIJE NA OKOLIŠ 

 

PROVEDBA POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE II. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA  
PROSTORNOG PLANA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE NA OKOLIŠ 

Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije (u daljnjem 
tekstu: Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode) pripremio je ovo Izvješće, u skladu s 
člankom 19. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš ("Narodne 
novine", broj 64/08), u daljnjem tekstu: Uredbe. 

U skladu s člankom 26. stavak 1. i člankom 81. Zakona o prostornom uređenju i gradnji 
(“Narodne novine”, broj 76/07., 39/08., 55/11., 90/11. i 50/12.), 14. prosinca 2012., 
Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije donijela je Odluku o izradi Ciljanih 
izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije“ broj 11/12).  

Obuhvat Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, u 
daljnjem tekstu Plana, je područje Općine Ston, a izmjene se odnose na: 
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• ukidanje izdvojenih građevinskih područja (izvan naselja) ugostiteljsko-turističke namjene: 
lokalitet Vučina (naselje Žuljana), vrste T2, površine 10 ha, kapaciteta 250 kreveta i 
lokalitet Sutvid (naselje Dubrava), vrste T3, površine 3,0 ha, kapaciteta 300 kreveta; 

• planiranje izdvojenih građevinskih područja (izvan naselja) ugostiteljsko-turističke 
namjene na području naselja Dube stonske: lokalitet Zjat Sjever, vrste T1, površine 3,4 ha, 
kapaciteta 250 kreveta i lokalitet Bjejevica, vrste T2, površine 9,6 ha, kapaciteta 300 
kreveta. 

Razlozi za donošenje Plana se odnose se preraspodjelu planiranih izdvojenih građevinskih 
područja (izvan naselja) ugostiteljsko-turističke namjene u Općini Ston radi ostvarivanja 
mogućnosti investiranja. Naime, u provedbi važećeg Plana nailazi se na poteškoće radi 
definiranih izdvojenih građevinskih područja (izvan naselja) ugostiteljsko-turističke namjene 
za koje zbog prostorno-planskih, infrastrukturnih, imovinsko-pravnih i drugih razloga nije 
iskazan interes, niti je izgledna njihova realizacija. S druge strane na područjima gdje je 
iskazan realan i obrazložen interes za realizaciju ugostiteljsko-turističkih zona, za koje su 
riješeni imovinsko-pravni odnosi, koje imaju potporu Općine i čijom realizacijom bi se 
koristeći postojeće potencijale na održivim osnovama turistički aktiviralo i šire područje nije 
planirana ova namjena. 

Sukladno članku 56. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 110/07), u daljnjem 
tekstu Zakon, strateška procjena se obvezno provodi za prostorni plan županije.  

U skladu s člankom 3. Uredbe, postupkom strateške procjene utjecaja Plana na okoliš 
procjenjuju se vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom Plana. 
Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš uključuje određivanje sadržaja strateške 
studije, izradu strateške studije te ocjenu njezine cjelovitosti i stručne utemeljenosti, 
postupak davanja mišljenja Povjerenstva, postupak davanja mišljenja/primjedbi tijela i/ili 
osoba određenih posebnim propisima te mišljenja tijela jedinica lokalne samouprave i drugih 
tijela, informiranje i sudjelovanje javnosti te postupak davanja mišljenja Ministarstva zaštite 
okoliša i prirode. Informiranje i sudjelovanje javnosti tijekom postupka provedeno je 
sukladno odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u 
pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08). 

Započinjanje postupka strateške procjene utjecaja Plana na okoliš 

Temeljem članka 4. stavka 3. Uredbe, postupak je započeo donošenjem o Odluke o 
započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Prijedloga Ciljanih 
izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 6/03, 3/05, 3/06, 7/10 i 4/12), KLASA:351-01/13-
01/20, URBROJ:2117/1-01-13-01, od 6. svibnja 2013. Župana Dubrovačko-neretvanske 
županije. Navedenom Odlukom započeo je postupak strateške procjene Plana, kojom je za 
provedbu Strateške procjene određeno nadležno tijelo za poslove zaštite okoliša: Upravni 
odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 
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(sada Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode). Navedena Odluka je objavljena na 
internetskoj stranici Dubrovačko-neretvanske županije (www.dnz.hr). 

U članku VII. navedene Odluke utvrđuje se da će se u okviru strateške procjene Plana 
provesti postupak Glavne ocjene Plana s ocjenom drugih pogodnosti u odnosu na očuvanje i 
cjelovitost područja ekološke mreže sukladno Rješenju Ministarstva zaštite okoliša  i prirode,  
KLASA: 612-07/13-57/22, URBROJ: 517-07-2-2-13-04, od 25. ožujka 2013. U Prilogu I. 
navedene Odluke utvrdio se redoslijed radnji koje će se provesti u postupku strateške 
procjene utjecaja Plana na okoliš, a Prilog II. sadrži popis tijela koja su prema posebnim 
propisima dužna sudjelovati u postupku strateške procjene slijedom nadležnosti za pojedine 
sastavnice okoliša.  

Određivanje sadržaja Strateške studije 

Na temelju članka 7. stavka 5. Uredbe, Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja 
strateške studije o utjecaju Nacrta Prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana 
Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 
6/03, 3/05, 3/06, 7/10 i 4/12) na okoliš, , KLASA: 351-01/13-01/20, URBROJ: 2117/1-23/1-1-
13-04, od 13. svibnja 2013., objavljena je na internetskoj stranici te na oglasnoj ploči 
Dubrovačko-neretvanske županije, u periodu od 13. svibnja do 13. lipnja 2013. Sukladno 
članku 7. stavku 1. Uredbe zatražena su mišljenja o određivanju sadržaja strateške studije 
nadležnih tijela (sukladno Prilogu II. Odluke). Rasprava o sadržaju Strateške studije s 
prethodnom raspravom Plana održana je uz sudjelovanje predstavnika projektnog tima 
projekta Jačanje kapaciteta provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš na regionalnoj i 
lokalnoj razini, financiranog od EU (IPA 2010) – ureda SEA Hrvatske, dana 17. lipnja 2013. 
Tijekom navedenog roka te dodatnog roka do 29. srpnja 2013. mišljenja i prijedloge o 
sadržaju Strateške studije dostavili su: 

• Ministarstvo obrane; 
• Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području 

Dubrovačko-neretvanske županije; 
• Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Split; 
• Sveučilište u Dubrovniku, Institut za more i priobalje; 
• Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 

Dubrovniku; 
• Državni zavod za zaštitu prirode; Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu 

prirode; 
• Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska; 
• Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu okoliša i održivi razvoj; 
• Ministarstvo gospodarstva; 
• Udruga " Lijepa Naša", Ploče; 
• Udruga "Baštinik", Metković. 
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Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja nacrta prijedloga Ciljanih izmjena i 
dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije na okoliš, KLASA: 351-01/13-
01/20, URBROJ: 2117/1-23/1-12-13-26, donesena je 31. srpnja 2013. Na temelju navedene 
Odluke odabrani ovlaštenik IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. Zagreb izradio je Stratešku studiju 
utjecaja na okoliš II. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske 
županije, u daljnjem tekstu: Stratešku studiju. 

Ocjena cjelovitosti i stručna utemeljenost Strateške studije 

U skladu s člankom 13. Uredbe, cjelovitost i stručnu utemeljenost Strateške studije  u odnosu 
na utvrđeni sadržaj Strateške studije ocjenjuje Savjetodavno stručno povjerenstvo u 
propisanom  postupku. Odlukom pročelnice Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode, 
KLASA: 351-01/13-01/20, URBROJ: 2117/1-53/2-14-39, od 31. siječnja 2014. imenovano je 
Savjetodavno stručno povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš, u daljnjem 
tekstu: Povjerenstvo. 23. lipnja 2015. donesena je Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju 
Povjerenstva: KLASA: 351-01/13-01/20, URBROJ: 2117/1-53/2-15-53.  

I. sjednica Povjerenstva održana je 10. veljače 2014. na kojoj je ocjenjeno da Strateška 
studija zahtijeva određene dorade i izmjene. Od ovlaštenika je zatražena dorada Studije 
prema primjedbama članova Povjerenstva.  

Na II. sjednici Povjerenstva,  29. svibnja 2014., Povjerenstvo je odlučilo o prekidu sjednice 
radi rješavanja prethodnog pitanja zakonitosti planiranja predmetnih ugostiteljsko-turističkih 
zona unutar posebnog rezervata u moru Malostonskog zaljeva i Malog mora. Nakon 
rješavanja prethodnog pitanja, sukladno mišljenjima Ministarstva zaštite okoliša i prirode,  

Povjerenstvo je 06. listopada 2015. nastavilo II. sjednicu. Na temelju Strateške studije te 
primjedbi članova Povjerenstva prepoznati su vjerojatno značajni utjecaji i opterećenja na 
okoliš koji bi mogli nastati provedbom Plana te su za najprihvatljiviju varijantu predložene 
mjere zaštite i programi praćenja stanja okoliša. Povjerenstvo je utvrdilo da je Strateška 
studija cjelovita i stručno utemeljena o čemu je donijelo Mišljenje, uz obvezu usklađenja 
mjera zaštite okoliša iz Mišljenja s mjerama u Strateškoj studiji, a koje će se ugraditi u 
provedbene odredbe Plana, a prije upućivanja Strateške studije i prijedloga Plana na javnu 
raspravu. 

 

Obrazloženje razloga prihvaćanja odabranog varijantnog rješenja Plana u odnosu na ostala 
razmotrena varijantna rješenja 

Strateškom studijom, sukladno razlozima ciljanih izmjena, analizirani su utjecaji predloženih 
novih lokacija na području Dube Stonske (Zjat Sjever i Zjat Istok) kao i dodatne četiri lokacije 
(Zjat Zapad, Duba, Bjejevica i Rusan) koje su analizirane u Strateškoj studiji analize sastavnica 
okoliša u odnosu na planirane promjene plana izgradnje turističko-rekreacijskog kompleksa u 
području Dube Stonske na poluotoku Pelješcu (Institut za istraživanje i razvoj održivih eko 
sustava, 2011.).  

4 
 



Radi negativnih utjecaja na kulturni krajolik, velike udaljenosti od postojeće infrastrukture te 
lokacije Rusan, Zjat Istok, Zjat Zapad i Duba nisu prihvatljive. 

Lokacija Zjat Sjever koja je predložena i u Studiji i u izmjenama Plana prihvatljiva je kao 
lokacija, uz potrebu korekcije položaja, oblika i veličine. 

Lokacija Bjejevica prihvatljiva je kao lokacija uz definiranje dodatnih ograničenja.  

Predloženo varijantno rješenje  

1. Unutar zadane površine od 13 ha planirati dvije zone – T1 Zjat Sjever –3,4 ha i T2 
Bjejevica –9,6 ha (slika 9.4.1.) uz sljedeća ograničenja: 

2. Zjat Sjever treba smanjiti, odnosno spustiti ispod vrha Kozarske glavice kako bi se očuvao 
prirodni, ozelenjeni karakter vršnih dijelova padine. Smještaj, tipologiju, gabarite i visinu 
budućih građevina unutar ove zone odrediti na temelju provedene analize vizualne 
izloženosti i ocjene osjetljivosti krajolika te valorizacije postojeće visoke vegetacije.  

3. Zbog velike vizualne izloženosti zonu gradnje na Bjejevici može se planirati do nadmorske 
visine od 70 m na način da se formiraju izgrađeni klasteri sa cezurama zelenila, a ne 
neprekinuti niz izgradnje. Smještaj, tipologiju, gabarite i visinu budućih građevina unutar 
ove zone odrediti na temelju provedene analize vizualne izloženosti i ocjene osjetljivosti 
krajolika te valorizacije postojeće visoke vegetacije.  

 

Javna rasprava o Strateškoj studiji i prijedlogu Plana 

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije, Klasa:  350-
01/12-01/136, Urbroj: 2177/1-23/1-01-32, od 13. studenog 2015. donio je Odluku o 
upućivanju Strateške studije i prijedloga Plana na javnu raspravu. Javni uvid održan je u 
vremenu od 26. studenog 2015. do 28. prosinca 2015.. Obavijest o provođenju javne 
rasprave o Strateškoj studiji i prijedlogu Plana objavljena je u Službenom glasniku 
Dubrovačko-neretvanske županije, br. 9/15., na internetskim stranicama Ministarstva 
graditeljstva i prostornog uređenja, Dubrovačko-neretvanske županije, Zavoda za prostorno 
uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, kao i na oglasnim pločama te u dnevnom tisku- 
Slobodnoj Dalmaciji od 17. studenog 2015. Obavijest sadrži podatke o vremenu trajanja i 
mjestu gdje se može obaviti javni uvid, datumu i mjestu  održavanja javnog izlaganja, tijelu 
kojem će se i roku u kojem će javnost i zainteresirana javnost dostavljati pisana mišljenja, 
prijedloge i primjedbe o predmetu javne rasprave. Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u 
Stratešku studiju i prijedlog Plana omogućen je u prostorijama Dubrovačko-neretvanske 
županije u Dubrovniku i Općine Ston u Stonu.  

Javno izlaganje Strateške studije i prijedloga Plana je održano 9. prosinca 2015. u 
Dubrovniku. Na javnom izlaganju su bili nazočni predstavnici: Upravnog odjela za prostorno 
uređenje i gradnju DNŽ, Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirodu DNŽ, Zavoda za 
prostorno uređenje DNŽ, kao nositelja izrade Plana, IPZ Uniprojekt TERRA, kao ovlaštenika, 
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Sveučilišta u Dubrovniku, Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ekološke finalizacije 
d.o.o., Društva arhitekata Dubrovnik, O.I.V., Javne ustanove za za upravljanje zaštićenim 
prirodnim vrijednostima DNŽ, udruge Eko centar Zeleno sunce i Eko Omblići, Instituta za 
more i priobalje u Dubrovniku, Društva arhitekata Dubrovnik. 

U skladu s člankom 15. stavak 2. Uredbe, istodobno sa stavljanjem na javnu raspravu, 
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju je za Stratešku studiju i Plan zatražio mišljenje 
od nadležnih tijela i osoba (KLASA:350-01/12-01/136, URBROJ:2117/1-23/1-1-15-36, od 24. 
studenoga  2015.). Dostavljena mišljenja uzeta su u obzir pri izradi Strateške studije i Plana. 

 

PRIKAZ NAČINA NA KOJI SU PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA INTEGRIRANA U PROSTORNI PLAN 

Temeljem članka 71. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, vezano uz zaštitu okoliša Plana 
određuju se smjernice za očuvanje i unapređenje krajobraznih, prirodnih i kulturno-
povijesnih vrijednosti, kao i mjere zaštite okoliša utvrđene u postupku strateške procjene 
utjecaja na okoliš prema posebnim propisima. 

Planom se omogućuje  gospodarski razvoj Županije s ciljem da se umjesto neperspektivnih 
izdvojenih ugostiteljsko-turističkih zona planiraju ugostiteljsko-turističke zone koje imaju 
realne izglede za brzu realizaciju i aktiviranje turističkog gospodarstva. Realizacijom 
planiranih zahvata, također će se poboljšati javno-komunalna infrastruktura, čime će se 
postići zaštita akvatorija Posebnog rezervata Malostonski zaljev i Malo more. Planom se 
propisuju mjere zaštite okoliša i prirode radi smanjenja nepovoljnog utjecaja na okoliš i 
prirodu i održivog korištenja prirodnih dobara s očuvanjem prirodnih vrijednosti područja 
Posebnog rezervata Malostonski zaljev i Malo more. 

U Strateškoj studiji je, temeljem prirodnih pokazatelja utvrđenih u skladu s polazištima i 
ciljevima očuvanja prirodnih vrijednosti prostor izdvojenih građevinskih područja (izvan 
naselja) ugostiteljsko-turističke namjene na području naselja Dube Stonske,  vrednovan 
putem osnovnih sastavnica: tlo, voda, šume, krajobraz, bioraznolikost, kulturna baština, 
stanovništvo i zdravlje ljudi,  te posebno zaštićena prirodna područja i ekološka mreža, a sve 
s ciljem utvrđivanja osjetljivosti prostora i mogućih utjecaja provedbe Plana na okoliš, a kako 
bi se odredile mjere ublažavanja štetnih posljedica provedbe Plana. 

 

MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA I PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA 

Mjere koje su predložene u Strateškoj studiji ugrađene su u odredbe za provođenje Plana 

Mjere zaštite voda 

Sustav vodoopskrbe za ugostiteljsko-turističke zone izdvojene namjene izvan naselja Zjat 
Sjever i Bjejevica na području Dube Stonske mora se projektirati i graditi povezivanjem na 

6 
 



postojeće vodoopskrbne sustave naselja uz uvjet da se ne ugrozi postojeća vodoopskrba 
na način da ne utječe nepovoljno na njihovu vodoopskrbu. 

Planom je potrebno osigurati da se otpadne vode ugostiteljsko-turističkih zona izdvojene 
namjene izvan naselja Zjat Sjever i Bjejevica na području Dube Stonske kanalizacijskim 
sustavom odvedu do postojećeg sustava Neum - Mljetski kanal.  

Mjere očuvanja krajobraznih vrijednosti 

Na području planiranih ugostiteljsko-turističkih zona izdvojene namjene izvan naselja na 
području Dube Stonske treba se držati slijedećih smjernica:  

• Smještaj ugostiteljsko –turističke zone izdvojene namjene izvan naselja Zjat Sjever treba 
planirati ispod vrha Kozarske glavice kako bi se očuvao prirodni, ozelenjeni karakter vršnih 
dijelova padine. Smještaj, tipologiju, gabarite i visinu budućih građevina unutar ove zone 
odrediti na temelju provedene analize vizualne izloženosti i ocjene osjetljivosti krajolika te 
valorizacije postojeće visoke vegetacije.  

• Ugostiteljsko-turističku zonu izdvojene namjene izvan naselja Bjejevica planirati do 
nadmorske visine od 70 m na način da se formiraju izgrađeni klasteri s cezurama zelenila, 
a ne neprekinuti niz izgradnje. Smještaj, tipologiju, gabarite i visinu budućih građevina 
unutar ove zone odrediti na temelju provedene analize vizualne izloženosti i ocjene 
osjetljivosti krajolika te valorizacije postojeće visoke vegetacije.  

• Napuštene tradicijske kuće zaselka Rusan, suhozidne gradnje terasa te arheološke 
lokalitete dokumentirati, valorizirati te uključiti u buduće uređenje i korištenje prostora.  

• Planirati objekte namijenjene ekološkom turizmu koji poštuje okoliš i kulturu kraja u 
kojem se odvija.  

• Prilikom krajobraznog uređivanja okoliša turističkih kompleksa koristiti i ukomponirati 
autohtonu vegetaciju. 

Mjere zaštite bioraznolikosti 

Planom je potrebno osigurati zabranu bilo kakve intervencije u području obale kao i u 
području između prometnice i mora.  

Pristupne ceste se moraju planirati i projektirati na način da se osigura povezanost staništa 
(prijelazi za male životinje). Pristupne ceste ostalu pristupnu infrastrukturu (dalekovode, 
odvodnju, vodoopskrbu) planirati na način da se minimiziraju potencijalni negativni utjecaji 
na okoliš (zauzimanje i fragmentacija staništa, vizualni utjecaj, buka, kolizije s divljim 
životinjama).  

Za vrijeme građenja i korištenja planiranih zahvata mora se sprječavati uznemiravanje, 
prikupljanje i ubijanje jedinki strogo zaštićenih vrsta biljaka i životinja. Elektroenergetsku 
infrastrukturu planirati i graditi na način da se spriječe kolizije i elektrokucije ptica.  

Prilikom biološko - krajobraznog uređenja prostora lokacija moraju se koristiti autohtone 
vrste biljaka.  
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Kako bi se spriječila erozija tla provoditi zaštitu tla od erozije vodom te osigurati stabilnost 
padina.  

Na morskoj obali zabraniti aktivnosti koje bi dovele do promjene njezinog izgleda i načina 
korištenja. 

Mjere zaštite ekološke mreže 

Mjere očuvanja ciljeva očuvanja i cjelovitosti ekološke mreže su: 

• Sprječavati uznemiravanje, prikupljanje i ubijanje jedinki ciljnih vrsta gmazova (ciljne 
vrste: crvenkrpica, čančara). 

• Planirati i projektirati pristupne ceste na način da se osigura povezanost staništa 
(planiranje prijelaza za male životinje). 

• Planirati i projektirati elektroenergetsku infrastrukturu na način da se spriječe kolizije i 
elektrokucije ptica. (ciljevi očuvanja: leganj, zmijar, mali sokol, sivi sokol, ševa krunica). 
Prilagoditi razdoblja izvođenja građevinskih i drugih opsežnih radova u svrhu ublažavanja 
utjecaja na gnijezdeću populaciju legnja, zmijara i sivog sokola. 

• U svrhu što manje fragmentacije staništa prilikom gradnje koristiti već postojeće ceste, a 
nove planirati i graditi samo u slučaju da postojeća infrastruktura nije dovoljna (ciljevi 
očuvanja: vazdazelene šume česmine (Quercus ilex); mediteranske makije u kojima 
dominiraju borovice (Juniperus spp.). Očuvati postojeću vegetaciju te koristiti autohtone 
vrste prilikom krajobraznog uređivanja okoliša turističkih kompleksa. 

• Zabraniti bilo kakve intervencije u području obale kao i u području i između prometnice i 
mora (ciljevi očuvanja: stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim 
vrstama Limonium spp.; grebeni; velike plitke uvale i zaljevi). 

 

PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA 

Strateškom studijom je predložen sljedeći Program praćenja stanja okoliša: 

Redovito praćenje kvalitete mora Malostonskog zaljeva na lokaciji uvala Bjejevica. Jednom 
godišnje uzimati uzorke za analizu, a u slučaju pogoršanja odrediti kraći vremenski interval.  

Praćenje pojave invazivnih stranih vrsta i njihovo uklanjanje. 

 

MIŠLJENJA TIJELA I/ILI OSOBA, PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI JAVNOSTI KOJI SU UZETI U OBZIR 
ODNOSNO RAZMOTRENI KOD IZRADE PROSTORNOG PLANA 

Sve primjedbe, mišljenja i prijedlozi na prijedlog Plana i Stratešku studiju razmotreni su od 
strane ovlaštenika i izrađivača Plana te nositelja provedbe strateške procjene. Prema 
prihvaćenim primjedbama i prijedlozima, prijedlog Plana i Strateška studija su korigirani na 
odgovarajući način, a na mišljenja, primjedbe i prijedloge koji nisu prihvaćeni dano je 
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obrazloženje njihova neprihvaćanja. Tijekom Javne rasprave pristigle su primjedbe i 
komentari od slijedećih tijela i javnosti: 

• MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-
NERETVANSKA, Služba upravnih i inspekcijskih poslova 

• MINISTARSTVO TURIZMA  
• MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava ribarstva 
• MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode  
• HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI  
• HRVATSKE ŠUME  
• HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.  
• OPĆINA LASTOVO, Općinski načelnik,  
• OPĆINA MLJET, Općinski načelnik  
• GRAD METKOVIĆ, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, Odsjek za komunalne poslove, prostorno 

planiranje, gospodarstvo i fondove EU  
• GRAD KORČULA, Gradonačelnik  
• ZELENI FORUM, Eko Centar Zeleno Sunce & Eko-Omblići,  
• DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK,  
• ART RADIONICA LAZARETI.  

 

Od navedenih, tijela koja su navela da nemaju primjedbi na prijedlog Plana i Stratešku studiju 
su: 

• MINISTARSTVO TURIZMA 
• MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode 
• HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI 
• HRVATSKE ŠUME 
• HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. 
• OPĆINA MLJET, Općinski načelnik 
• GRAD METKOVIĆ, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, Odsjek za komunalne poslove, prostorno 

planiranje, gospodarstvo i fondove EU 

OPĆINA LASTOVO, Općinski načelnik i GRAD KORČULA, Gradonačelnik, su dali primjedbe koje 
se ne odnose na premetni Plan. 

Nakon isteka roka za davanje primjedbi u sklopu Javne rasprave pristigle su primjedbe i 
komentari od slijedećih tijela te su njihove primjedbe također uzete u obzir, tj. razmotreni su 
od strane ovlaštenika, odnosno izrađivača Plana: 

• HRVATSKE VODE (KLASA: 350-02/15-01/0000455, URBROJ: 374-24-1-16-5 od 22.3.2016. 
zaprimljeno 25.3.2016.)- dijelom se odnosi na predmetni prijedlog Plana 

• MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE (KLASA: 350-02/15-01/929, Urbroj: 525-07/0367-15-2, 
od 31.12.2015. zaprimljeno 23.2.2016.) 
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• MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Uprava za 
klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora i Uprava za procjenu utjecaja 
na okoliš, održivo gospodarenje otpadom, Sektor za održivo gospodarenje otpadom, 
planove, programe i informacijski sustav (Klasa: 351-01/15-06/56, Urbroj: 517-06-2-1-2-
16-3 od 9.2.2016., zaprimljeno 24.2.2016.) 

• MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša, (Klasa: 350-02/14-01/212, Urbroj: 512M3-020201-16-22 od 
29.2.2016, zaprimljeno 7.3.2016.) - nema primjedbi 

 

Odgovori na primjedbe i komentare vezane za Stratešku studiju  i prijedlog Plana dani su u 
nastavku: 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-
NERETVANSKA, Služba upravnih i inspekcijskih poslova (BROJ: 511-03-06/4-3/26-15, od 
01.12.2015.) 

Primjedba: Prijedlog II. Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske 
županije, između ostalog, sukladno čl. 23. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), mora 
sadržavati slijedeće stavke: 

• U svrhu sprečavanja širenja požara ili dima unutar i na susjedne građevine, građevina 
mora biti izgrađena u skladu s Pravilnikom o otpornosti na požar i drugim zahtjevima 
koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN br. 29/13). Posebno pripaziti 
na sigurnosnu udaljenosti dviju susjednih građevina. Kod građevina s malim požarnim 
opterećenjem kod kojih je završni (zabatni) zid udaljen manje od 3,00 metara od 
susjedne građevine (postojeće ili predviđene planom) potrebno je spriječiti širenje 
požara na susjedne građevine izgradnjom požarnog zida. Kad je jedna od susjednih 
građevina sa srednjim ili velikim požarnim opterećenjem potrebno je međusobnu 
sigurnosnu udaljenost odrediti proračunom. Umjesto požarnog zida mogu se izvesti 
vanjski zidovi koji tada moraju imati istu otpornost na požar koju bi imao požarni zid, 
a eventualni otvori u vanjskim zidovima moraju imati otpornost na požar kao i vanjski 
zidovi.  

• Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevini i 
otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni pristup prema posebnim 
propisima, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža mora se, 
ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska hidrantska mreža. Ovo se posebno odnosi na 
zaštićene dijelove prirode, za koje je potrebno donijeti procjene ugroženosti i planove 
zaštite sukladno posebnim propisima i na iste zatražiti suglasnost Ministarstva 
unutarnjih poslova. Ovu zaštitu je potrebno planirati na šumskim i poljoprivrednim 
područjima koja neposredno okružuju gradska naselja, da se tijekom požarne sezone 
onemogući zahvaćanje istih s otvorenih prostora. Na ovim površinama je potrebno 
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predvidjeti provođenje svih preventivnih mjera zaštite od požara, sukladno 
pozitivnim hrvatskim propisima, uvažavajući sve specifičnosti ove županije. 

• U slučaju planiranja skladišta i postrojenja zapaljivih tekućina i plinova, te eksploziva, 
pridržavati se pozitivnih hrvatskih propisa. 

• U nedostatku domaćih propisa za garaže, primijeniti strane smjernice OiB 2.2. 
protupožarna zaštita u garažama, natkrivenim parkirnim mjestima i parkirnim 
etažama. 

• Nadalje, kod određenih objekata, gdje se radi o turističkom području, potrebno je 
ispoštovati  propise Pravilnika o zaštiti ugostiteljskih objekata (NN br. 100/99). 

• Kod gradnje i projektiranja visokih objekata obvezno primijeniti Pravilnik o tehničkim 
normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Sl. list SFRJ 7/84), a koji se 
primjenjuje čl. 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti 
(NN br. 158/03, 79/07). Obvezno obratiti pažnju na to da se na mjestima i trasama 
kuda prolaze dalekovodi ne dopusti gradnja objekata. Prilikom gradnje ili 
rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža posebnu pažnju je potrebno obratiti na izvedbu 
vanjske i unutarnje hidrantske mreže za gašenje požara, a sve prema Pravilniku o 
hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 08/06). 

Odgovor: Strateška studija polazi od pretpostavke da će se prilikom kasnijih faza 
(projektiranje, izgradnja, korištenje i održavanje) poštovati mjere odobrene projektne 
dokumentacije, kao i zakoni, pravilnici i uredbe te odredbe relevantnih prostornih planova. 

Sve navedeno u primjedbi je vezano za kasnije faze, odnosno na faze projektiranja i izgradnje 
koje su predmet postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš te iz tog razloga nisu posebno 
obrađene u Strateškoj studiji. U planu navedene mjere već postoje. 

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava ribarstva (KLASA: 350-05/15-01/806, URBROJ: 
525-13/ 0336-15-2, od 15.12.2015.)  

Primjedba: Strateška procjena utjecaja na okoliš predmetnog Plana u dijelu teksta koji se 
odnosi na marikulturu koristi statističke podatke o proizvodnji koji nisu u skladu sa 
službenom statistikom Ministarstva poljoprivrede i DZS, te je iste potrebno ažurirati. 
Temeljem pogrešnih podataka u tekstu se izvode i pogrešni zaključci kao na primjer da je 
"Hrvatska marikultura ..... dovedena na niske grane" što je u suprotnosti sa službenom 
proizvodnom statistikom. Službeni statistički podaci raspoloživi su na slijedećem linku 
Ministarstva poljoprivrede http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=14. Nadalje, 
mišljenja smo da je u dijelu teksta koji se odnosi na mjere ublažavanja utjecaja budućeg 
zahvata na sastavnice okoliša potrebno posebno izdvojiti mjere koje se odnose na zaštitu 
postojećih i planiranih područja za marikulturu. 

Odgovor: Navedeni tekst u Studiji zamijenjen je sljedećim tekstom: „Hrvatsko školjkarstvo 
zadnjih godina, uslijed niza razloga,posebice šteta od predatorskih riba, doživjelo je značajan 
pad u razinama proizvodnje.“ 
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Iz priložene tablice vidljiv je značajan pad proizvodnje dagnje i kamenice u RH, na što se i 
ciljalo u analizi Studije. Analiza školjkarstva koja je napravljena tijekom izrade Studije u 2014. 
godini ukazala je na lošu situaciju koja je kasnije potvrđena službenim statistikama. Istina je 
da sektor uzgoja bijele ribe iskazuje značajan rast u zadnjih nekoliko godina, kao rezultat 
konsolidacije sektora kroz Cromaris. Također, Studija je rađena tijekom 2014. godine, kada 
službeni podaci nisu bili prezentirani u današnjem obliku, pa su bila moguća i nepodudaranja 
sa službenim podacima koji se danas nalaze na internetskim stranicama Ministarstva i DZS. 

Kako bi se naglasila zaštita postojećih i planiranih područja za marikulturu podnaslov 
navedenih mjera „Zaštićeno područje Malostonskog zaljeva “ promijenjen je i sada glasi 
„Mjere za ublažavanje utjecaja na Zaštićeno područje Malostonskog zaljeva i marikulturu“. 

 

ZELENI FORUM Eko Centar Zeleno Sunce & Eko-Omblići (od 27.12.2015.) 

Primjedba: Protiv smo bilo kakve gradnje turističkog naselja u strogo zaštićenom 
Malostonskom zaljevu koji je po svojoj ljepoti prirode i školjkarstvu jedinstveno u svijetu. 
Našu primjedbu da se protivimo nakani gradnje turističkog naselja u Malostonskom zaljevu 
smo i usmeno rekli na zadnjoj javnoj raspravi održanoj nedavno u Vel. Gradskoj vijećnici. 
Ovakva gradnja turističkog naselja potpuno bi devastirala prirodu i školjkarstvo kojim se bave 
mještani zadnjih 2000 godina. Ovaj projekt treba odbaciti jer se nije razmišljalo o strogo 
zaštićenom Malostonskom zaljevu niti o tome kako će se snabdjeti pitkom vodom s obzirom 
na probleme suše i broja izvora pitkih voda (sve manje ih je zbog klimatskih promjena). 

Odgovor: Mjerama zaštite sprječava se ispuštanja bilo kakvih zagađivala u uvalu Bjejevica i 
Malostonski zaljev. To su sljedeće mjere: 

• Izgradnja kanalizacijskog sustava 
• Prikupljanje i pročišćavanje oborinskih voda s prometnih površina turističkih objekata 
• Zabrana bilo kakvih intervencija u obalnom pojasu uvale Bjejevica vezanih za planirani 

zahvat 

Potencijalnog investitora na lokacijama turističko-ugostiteljskih zona obavezuje se 
projektirati i izgraditi sustav pročišćavanja oborinskih voda tako da se one pročišćene mogu 
koristiti u tehničke svrhe. Sanitarne otpadne vode kanalizacijskim sustavima odvesti do 
postojećeg sustava Neum - Mljetski kanal ili u slučaju da se pokaže da taj sustav nije 
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dovoljnog kapaciteta bit će potrebno projektirati zatvoreni sustav odvodnje s 
pročišćavanjem. 

Pridržavanjem navedenih mjera eliminirao bi se mogući negativni utjecaj na morska staništa 
kao i na školjkarstvo. Što se ljepote prirode tiče, navodimo sljedeće mjere kojima će se 
smanjiti negativni utjecaji na krajobrazne značajke prostora: 

"Ukoliko se prihvati realizacija turističkih zona Zjat Sjever i Bjejevica pristup projektiranju 
urbanističko-arhitektonskog rješenja treba se temeljiti na načelima kontekstualizacije, tj. 
usklađivanja s vrijednostima ambijenta u pogledu smještaja, gabarita, tipologije i 
arhitektonskog oblikovanja buduće gradnje. Cilj budućeg uređenja i korištenja prostora jest u 
najvećoj mogućoj mjeri očuvati prepoznatljivu organizaciju i sliku prostora čije je glavno 
obilježje visoki stupanj prirodnosti u kojoj dominiraju relativno strme, pošumljene padine, a 
naselja i povremena boravišta su skladno uklopljena u sliku krajolika. Prostorna dominanta i 
zgrada orijentir ovoga područja je crkva Male gospe smještena na 76 m. n. v., stoga buduća 
izgradnja treba s njom uspostaviti prostorno prihvatljiv odnos. 

Planirane kapacitete zona Zjat Sjever i Bjejevica treba uskladiti sa zadanostima topografskih 
obilježja i mjerilom prostora. Vizualno je vrlo osjetljivo područje planirane zone Zjat Sjever, 
koja je smještena na padinama Kozarske glavice. Zgrade treba smjestiti u vizualno manje 
izložena područja, koristeći pogodnosti i uvjete terena, a njihovu visinu, gabarite i 
mikrolokaciju odrediti na temelju provedene analize vizualnog utjecaja. Osim navedenoga, 
potrebno je provesti identifikaciju i valorizaciju svih kulturno povijesnih vrijednosti područja 
planiranih zona, kao polazište za ishođenje posebnih uvjeta gradnje. Napuštene tradicijske 
kuće zaselka Rusan, suhozidne gradnje terasa te arheološke lokalitete potrebno je povezati u 
buduće uređenje i korištenje prostora. Također treba zadovoljiti kriterije vrsnoće 
arhitektonskog oblikovanja što se provodi raspisivanjem javnog natječaja za urbanističko-
arhitektonsko i krajobrazno uređenje prostora. Zona Bjejevica smještena uz cestu Hodilje - 
Duba Stonska pripada padini na kojoj prevladava makija i nema gradnje te se nalazi na 
području visokog stupnja vizualne izloženosti. Iz navedenih razloga zahtijeva vrlo senzibilno 
planiranje i skladno integriranje u ukupnu sliku prostora." 

Zaključak: Analizom lokacija predloženih Izmjenama i dopunama prostornog plana 
Dubrovačko-neretvanske županije i analizom lokacija iz Strateške studije analize sastavnica 
okoliša u odnosu na planirani zahvat izgradnje turističko-rekreacijskog kompleksa u području 
Dube Stonske na poluotoku Pelješcu (2011.), sa stanovišta kulturno-povijesne baštine 
predlaže se sljedeće: 

U zadanim gabaritima od 13 ha planirati dvije zone – T1 Zjat Sjever i T2 Bjejevica uz sljedeća 
ograničenja: 

T1 Zonu Zjat Sjever treba smanjiti, odnosno spustiti ispod vrha Kozarske glavice kako bi se 
očuvao prirodni, ozelenjeni karakter vršnih dijelova padine. Smještaj, tipologiju, gabarite i 
visinu budućih građevina unutar ove zone odrediti na temelju provedene analize vizualne 
izloženosti i ocjene osjetljivosti krajolika te valorizacije postojeće visoke vegetacije 
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Zbog velike vizualne izloženosti zonu Bjejevica može se planirati do nadmorske visine od 70 
m na način da se formiraju izgrađeni klasteri s cezurama zelenila, a ne neprekinuti niz 
izgradnje. Smještaj, tipologiju, gabarite i visinu budućih građevina unutar ove zone odrediti 
na temelju provedene analize vizualne izloženosti i ocjene osjetljivosti krajolika te 
valorizacije postojeće visoke vegetacije.“ 

Problem snabdijevanja pitkom vodom s obzirom na sušu i sve manjeg broja izvora pitke voda 
zbog klimatskih promjena objašnjeno je u Potpoglavlju 4.6.4. Vodnogospodarski sustav – 
Vodoopskrba na sljedeći način: 

"Najveći problem sadašnjih sustava je nezadovoljavajući kapacitet koji posebno dolazi do 
izražaja za vrijeme sušnog perioda godine, te potreba priključivanja novih potrošača, uslijed 
izgradnje novih stambenih i vikend objekata. Potrebe razvoja turizma, kao i poljoprivrede 
zahtijevaju kvalitetnu vodoopskrbu područja. Vodoopskrba zapadnog dijela općine (naselja 
Žuljana, Putnikovići, Dančanje i Brijesta) opskrbljivat će se vodom s neretvansko-pelješko-
korčulansko-lastovskog vodovoda. Vodoopskrbni sustav planiranog kapaciteta 539,3 l/s 
temelji se na zahvaćanju vode na izvorištu rijeke Norin u Prudu. Za svaku daljnju izgradnju 
koja bi rezultirala novim potrošačima potrebno je ishoditi suglasnost nadležnog komunalnog 
poduzeća koje gospodari sustavom vodoopskrbe. Pored korištenja vode iz vodoopskrbnih 
sustava potrebno je, u širem području planiranih izmjena i dopuna Plana, razvijati i druge 
oblike vodoopskrbe koji su mogući na ovom području, a prije svega osiguravanje rezervi vode 
prikupljanjem kišnice. Tradicionalna vodoopskrba iz gustirni je danas aktualna kao i nekada i 
treba joj posvetiti veliku pažnju. Voda iz gustirni je dobre kvalitete i niske cijene, što nije 
beznačajno s obzirom na sve veću cijenu vode iz vodoopskrbnih sustava. Cijena vode će biti 
sve veća, te je zbog toga pored osiguranja potrebnih količina vode potrebno poduzimati i sve 
mjere za racionalnu potrošnju voda uz održavanje visokog standarda vodoopskrbe." 

 

DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK (od 28.12.2015.) 

Primjedba: Nakon razmatranja Prijedloga II. ciljanih izmjena i strateške procjene za te 
izmjene, držimo da razlozi za odabir lokacije Bjejevica i Zjat Sjever, u zoni zaštićenog područja 
Malostonskog zaljeva predstavljaju stratešku i planersku pogrešku. Ovaj primjer upućuje na 
dosadašnju često provođenu praksu, kojom se prostorno planiranje svodi na puko 
servisiranje unaprijed zauzetih lokacija i pogodovanje raznoraznim interesnim posezanjima. 
U ovom slučaju to nije put revitalizacije prostora, već jednokratni građevinski zahvat koji nije 
rezultat sveobuhvatnog procesa optimiziranja sastavnica vrijednosti zaštićenog područja 
Malostonskog zaljeva. Čak štoviše, ovakav planerski investicijski pristup opravdano upućuje 
na opasnost širenja sličnih zahvata u budućnosti na ovom i susjednom vrlo krhkom 
ekološkom okružju. Podržavamo u cijelosti primjedbe Instituta za more i priobalje Sveučilišta 
u Dubrovniku kao i Zaključke Okruglog stola HAZU-a iz travnja 2014. godine, posebno njihov 
stav i mišljenje da bi se nova turistička izgradnja trebala planirati na južnim obroncima 
Pelješca, koji su neusporedivo povoljniji za ostvarenje strateškom studijom proklamiranog 
"turističkog koncepta sunca i mora", a čime bi se ujedno potaknuo i komplementaran razvoj 
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dviju gospodarskih djelatnosti, turizma i marikulture, a koje ne mogu uspješno egzistirati na 
istom prostoru. Držimo da potencijal zaštićenog područja Malostonskog zaljeva zajedno sa 
Stonom i Malim Stonom sa svojim jedinstvenim fortifikacijskim sustavom te kompleksom 
solana i stonskim poljem, predstavlja minimalni prostorni okvir sagledavanja svih prostorno-
planerskih rješenja, a posebno u svjetlu njegovog kandidiranja na UNESCO-vu listu svjetske 
baštine. 

Odgovor:  Planiranje nove turističke izgradnje na južnim obroncima poluotoka Pelješca nije 
predmet ove Strateške studije jer ona, prema Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja plana i 
programa na okoliš (NN 64/08), analizira i procjenjuje vjerojatno značajne utjecaje na okoliš 
koji mogu nastati provedbom Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-
neretvanske županije koje predlažu sljedeće: 

• ukidanje izdvojenih građevinskih područja (izvan naselja) ugostiteljsko-turističke namjene 
− Vučina (naselje Žuljana), vrste T2, površine 10 ha, kapaciteta 250 kreveta i 
− Sutvid (naselje Dubrava), vrste T3, površine 3,0 ha, kapaciteta 300 kreveta 

• planiranje izdvojenih građevinskih područja (izvan naselja) ugostiteljsko-turističke 
namjene na području naselja Duba Stonska: 
− lokalitet Zjat Sjever - vrste T1, površine 4,0 ha, kapaciteta 250 kreveta i 
− lokalitet Zjat Istok - vrste T2, površine 9,0 ha, kapaciteta 300 kreveta. 

Prostorni plan Županije definira u kategoriji izdvojenih građevinskih područja izvan naselja za 
ugostiteljsko-turističke zone površinu od 647,32 ha za 51 438 korisnika. Udio poluotoka 
Pelješca je 21 % u pogledu površine i 23 % u pogledu kapaciteta. Na samom Pelješcu 80 % 
površine i 80 % kapaciteta planirano je na južnoj strani poluotoka. Ova Strateška studija ne 
analizira gore navedene zone (za to bi bila potrebna posebna studija), već sukladno 
razlozima ciljanih izmjena analizira predložene nove lokacije na području Dube Stonske (Zjat 
Sjever i Zjat Istok) kao i dodatne četiri lokacije (Zjat Zapad, Duba Stonska, Bjejevica i Rusan). 

 

ART RADIONICA LAZARETI (od 28.12.2015.) 

Primjedba: Razmatrajući Prijedloge ciljanih izmjena i stratešku procjenu za te izmjene 
primjećujemo da razlozi za odabir lokacije Bjejevica, u zoni zaštićenog područja 
Malostonskog zaljeva predstavljaju stratešku i planersku pogrešku. Ovaj primjer upućuje na 
dosadašnju često provođenu praksu kojom se prostorno planiranje svodi na puko 
servisiranje unaprijed zauzetih lokacija i pogodovanje raznoraznim interesnim posezanjima. 
U ovom slučaju to nije put revitalizacije prostora, već jednokratni građevinski zahvat koji nije 
rezultat sveobuhvatnog procesa optimiziranja sastavnica vrijednosti zaštićenog područja 
Malostonskog zaljeva. Čak što više, ovakav planerski investicijski pristup opravdano upućuje 
na opasnost širenja sličnih zahvata u budućnosti na ovom i susjednom vrlo krhkom 
ekološkom okružju. Neki članovi naše građanske inicijative ulažu ogroman trud da se i Ston 
stavi pod zaštitu UNESCO-a, dobrobiti od čega nije potrebno obrazlagati, a tim vrijednim 
nastojanjima ovakve izmjene plana direktno su suprotne. Podržavamo u cijelosti primjedbe 
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Društva arhitekata Dubrovnik, Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku kao i 
Zaključke Okruglog stola HAZU-a iz travnja 2014. godine, posebno sa stavom da bi se nova 
turistička izgradnja trebala planirati na južnim obroncima Pelješca, koje su neusporedivo 
povoljnije za ostvarenje studijom proklamiranog turističkog koncepta sunca i morali, a čime 
bi se potaknuo komplementaran razvoj dviju gospodarskih djelatnosti, koje ne mogu 
uspješno egzistirati na istom prostoru. Držimo da potencijal zaštićenog područja 
Malostonskog zaljeva zajedno sa Stonom i Malim Stonom sa svojim jedinstvenim 
fortifikacijskim sustavom te kompleksom solana i stonskim poljem predstavlja minimalni 
prostorni okvir sagledavanja svih prostorno-planerskih rješenja. 

Odgovor: Jednaki kao i za Društvo arhitekata Dubrovnik. 

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava za poljoprivredu, Uprava za ribarstvo (KLASA: 
350-02/15-01/929, Urbroj: 525-07/0367-15-2, od 31.12.2015. zaprimljeno 23.2.2016.) 

Primjedba:  

1. Uprava za poljoprivredu: Male poljoprivredne površine područja Dube Stonske 
zauzimaju Male poljoprivredne površine područja Dube Stonske zauzimaju svega 8,7% 
površina, a vezane su za terasirani teren između naselja i obalne linije. tradicionalnih 
maslinika na simetričnim, izduženim, terasama, ili se nalaze na manje strmim 
padinama. Ova područja se pretežito nalaze na krajnjem zapadnom području uz 
područje naselja Brijesta. Određene manje površine poljoprivrednog zemljišta nalaze 
uz samo naselje Duba Stonska.  

 Potrebno je naznačiti mogući utjecaj predmetnih zahvata da identitet potencijalno 
agrikulturnog krajolika šireg okruženja nastanjenog područja naseIja Dube Stonske, koji 
u dijelu danas u stvari predstavlja zapuštene nekad poljoprivredne površine 
prepuštene sukcesiji niskog degradiranog raslinja guste makije i šume. Te bi stoga 
trebalo lokalitetu Bjejevica umanjiti površinu zahvata, odnosno predložiti uz zahvate 
tradicijsku rekultivaciju poljoprivrednih površina i zbog vizualnog narušavanja 
prostornog identiteta. Te stoga u tekstu Studije 10.4. ( str. 217 ) Mjere ublažavanja 
utjecaja na šumske ekosustave i šumarstvo, tlo i poljoprivredu -dodati:  

 "Okoliš turističkog kompleksa uređivati autohtonim vrstama., odnosno tradicijskim 
poljoprivrednim kulturama." 

 
2. Uprava za ribarstvo: Obzirom da se navedene lokacije nalaze na području Posebnog 

rezervata, u neposrednoj blizini tradicionalnog područja za uzgoja školjkaša, te da je 
cjelokupni akvatorij Malostonskog zaljeva i Malog mora Županijskim prostornim 
planom i lokacijskom dozvolom Klasa: UP/I-350-05/04-01/218, Urbroj: 2117-04/2-05-
24, od 31. ožujka 2005. proglašen područjem za uzgoj školjkaša i bijele ribe, svaka 
druga djelatnost koja bi se razvijala ne smije biti štetna za predmetne uvjete uzgoja. 
Ovo područje za uzgoj uređeno je u skladu s posebnim propisima koji uređuju 
sigurnost hrane, standard kakvoće voda, određuju vode pogodne za život i rast 
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školjkaša te je razvrstano u razred koji podliježe službenoj kontroli hrane životinjskog 
podrijetla. Svaki novi zahvat u prostoru mora sačuvati postojeću kvalitetu morskog 
okoliša na razini proglašenog razreda, o čemu je posebno potrebno voditi računa 
prilikom provođenja postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na 
okoliš i ocjene prihvatljivosti Plana na ekološku mrežu, kao i ocjene o sadržaju i razini 
obuhvata ove Strateške studije o utjecaju na okoliš.  

 Mišljenja smo da zbrinjavanje otpadnih voda ugostiteljsko-turističkih objekata 
kapaciteta čak 550 kreveta predstavlja direktan rizik ugrožavanja kvalitete morskog 
okoliša, odnosno rizik, koji stvara direktne negativne posljedice na dominantnu 
gospodarsku aktivnost uzgoja školjkaša. koja se može spriječili na način, da se sve 
otpadne vode priključe na kanalizacijski sustav Neum - Mljetski kanal.   

 Područje Malostonskog zaljeva važno je zbog tradicionalnog uzgajanja morskih 
organizama (ribe i školjkaša) zbog čega je potrebno planiranje budućeg turizma 
planirati na održivoj razini, to jest uvjetovati zahvate priključivanjem otpadnih voda na 
kanalizacijski sustav Neum - Mljetski kanal.  

Odgovor:  

1. Mišljenje se usvaja pa se u Strateškoj studiji, u postojećoj mjeri koja glasi: Okoliš 
turističkog kompleksa uređivati autohtonim vrstama iza riječi vrstama dodaje… 
odnosno tradicijskim poljoprivrednim kulturama.  

 Sukladno Kriterijima za planiranje turističkih predjela obalnog područja mora, Savjeta 
za prostorno uređenje RH iz lipnja 2009. godine, sukladno poglavlju 2.4.2. Planiranje 
turističkih predjela i zaštite prirode i krajolika, zona Bjejevice spada u 1. grupu – 
Neizgrađeni turistički predjeli planirani prostornim planovima unutar zakonom 
zaštićenih područja prirodne i kulturne baštine, za koje se predlažu stroži prostorno-
urbanistički kriteriji i to kig < 0,2 i kis < 0,6.   

 Stoga se u prijedlogu Plana, u poglavlju 3. Uvjeti smještaja gospodarskih i ostalih 
sadržaja u prostoru, potpoglavlju 3.6. Gospodarska namjena - ugostiteljsko-turistička 
namjena T, odredbi 54a., te u poglavlju 7. Mjere očuvanja krajobraznih vrijednosti, 
odredbi 310. (205). predlaže odrediti strože prostorno-urbanističke parametre za zonu 
Bjejevica i to: kig < 0,2 i kis < 0,6.  

 Također u poglavlju 7. utvrđena je mjera koja glasi: „Prilikom krajobraznog uređivanja 
okoliša turističkih kompleksa koristiti i ukomponirati autohtonu vegetaciju, odnosno 
tradicijske poljoprivredne kulture.“ 

 
2. U Strateškoj studiji je u potpoglavlju 10.5. MJERE ZA UBLAŽAVANJE UTJECAJA NA 

VODOOPSKRBU I ODVODNJU propisana slijedeća mjera:   
 Otpadne vode kanalizacijskim sustavom odvesti do postojećeg sustava Neum – 

Mljetski kanal 
 Isto tako u svrhu zaštite Malostonskog zaljeva propisana je i slijedeća mjera: 
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 "Ovisno o planiranim zahvatima na području turističko–ugostiteljskih lokacija, tijekom 
Procjene utjecaja zahvata na okoliš osim mjera propisanih u poglavljima 10.1 – 10.5, 
propisati dodatne mjere ublažavanja utjecaja budućih zahvata na sastavnice okoliša." 

 U prijedlogu Plana, poglavlju 6. Uvjeti (funkcionalni, prostorni, ekološki) utvrđivanja 
prometnih i drugih infrastrukturnih sustava u prostoru, potpoglavlju 6.3.2. Sustavi za 
zaštitu voda i mora utvrđena je mjera koja glasi: „Otpadne vode ugostiteljsko-
turističkih zona izdvojene namjene izvan naselja Zjat Sjever i Bjejevica na području 
Dube Stonske priključit će se na postojeći kanalizacijski sustav Neum - Mljetski kanal.“ 

 

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Uprava za 
klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora i Uprava za procjenu utjecaja 
na okoliš, održivo gospodarenje otpadom, Sektor za održivo gospodarenje otpadom, 
planove, programe i informacijski sustav (Klasa: 351-01/15-06/56, Urbroj: 517-06-2-1-2-16-
3 od 9.2.2016., zaprimljeno 24.2.2016.) 

Primjedba: 

1. Uprava za zaštitu prirode: U poglavlju Studije 6.4. Mjere ublažavanja štetnih posljedica 
provedbe plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže u tablici 6.4.1 
1. Predviđene mjere ublažavanja, te u poglavlju 10.2. Mjere za ublažavanje utjecaja na 
bioraznolikost, potrebno je mjere u potpunosti uskladiti s mjerama iz Mišljenja da je 
strateška studija utjecaja na okoliš ll. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana 
Dubrovačko-neretvanske županije cjelovita i stručno utemeljena, koje je u postupku 
strateške procjene utjecaja na okoliš donijelo savjetodavno stručno povjerenstvo. Gore 
navedenu primjedbu potrebno je na odgovarajući način ugraditi i u ne-tehnički sažetak 
strateške studije utjecaja na okoliš ll. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana 
Dubrovačko-neretvanske županije. 

 
2. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora: Poglavlje 

Studije 4.8. Klimatološke značajke potrebno je, uz podatke o trenutnom stanju, 
nadopuniti i podacima koji se odnose na očekivane promjene klime na području 
planiranih ll. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske 
županije. Preporučuje se koristiti podatke o projekcijama promjene klime koje je za 
područje Republike Hrvatske izradio Državni hidrometeorološki zavod koristeći 
regionalne modele (Državni hidrometeorološki zavod; Branković, GuttIer, et al. 2010.; 
Branković, Patarčić, i dr., 2012.). U navedenom poglavlju potrebno je navesti osnovne 
podatke o očekivanim promjenama klime na predmetnom području. U poglavlju 
Studije 8.7. Ostale sastavnice okoliša; potpoglavlje 8.7.2. Klimatološke značajke 
potrebno je nadopuniti podacima koji se odnose na procijenjeni utjecaj klimatskih 
promjena na područje planiranih II. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana 
Dubrovačko-neretvanske županije. Prilikom procjene utjecaja klimatskih promjena, 
potrebno je obraditi potencijalne rizike do kojih može doći , a koji mogu nastati zbog 
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utjecaja klimatskih promjena. Pri tome možemo preporučiti korištenje smjernica koje 
je izradila Europska komisija u svrhu olakšavanja obrade ove teme u strateškim 
procjenama utjecaja na okoliš - Guidance on Integrating Climate Change and 
Biodiversity into Strategic Environmental Assessment. Ako su potpoglavljem 8.7.2. 
prepoznati značajni negativni utjecaji, potrebno je predvidjeti mjere za prilagodbu 
klimatskim promjenama. 

 
3. Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za 

održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav: U poglavlju 
Studije 4.7. Gospodarenje otpadom izostavljen je problematični otpad i tekstil, vrste 
otpada za koje su jedinice lokalne samouprave u obvezi postaviti odgovarajući broj i 
vrstu spremnika na javnoj površini, sukladno članku 35. stavku l. točki 2. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 94/13). Prikupljanje krupnog 
(glomaznog) otpada potrebno je organizirati u skladu s člankom 35. stavkom l. točkom 
2. i 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, na način da se postave spremnici na 
javnoj površini i osigura usluga prijevoza na zahtjev korisnika usluge. Jedinica lokalne 
samouprave dužna je osigurati funkcioniranje reciklažnih dvorišta, ovisno o broju 
stanovnika na svojem području. Pri navođenju Plana gospodarenja otpadom Republike 
Hrvatske u razdoblju 2007. - 2015. potrebno je navesti sve obavljene izmjene i dopune 
istoga. Strateška studija, u dijelu koji se odnosi na gospodarenje otpadom, mora biti 
izrađena uvažavajući terminologiju i mjere propisane odredbama Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom, Pravilnika o gospodarenju otpadom ("Narodne novine", 
brojevi 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15) te ostalih provedbenih propisa iz područja 
gospodarenja otpadom za navedene kategorije otpada, a planirane zahvate potrebno 
je provoditi sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i njegovim 
provedbenim propisima, kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji na sastavnice 
okoliša. 

Odgovor: 

1. Mjere iz Mišljenja koje je donijelo savjetodavno stručno povjerenstvo su adekvatno 
ugrađene u Odredbe za provođenje Plana. U odnosu na Stratešku studiju primjedba je 
prihvaćena na način da je u Strateškoj studiji u poglavlju MJERE ZA UBLAŽAVANJE 
UTJECAJA NA CILJEVE OČUVANJA I CJELOVITOST PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE mjere su 
usklađene s mjerama iz mišljenja povjerenstva te glase:  

 "crvenkrpica, čančara 
 1. Propisati obavezu sprječavanja uznemiravanja, prikupljanja i ubijanja jedinki ciljnih 

vrsta gmazova (crvenkrpica, čančara). 
 2. Propisati obavezu planiranja i projektiranja pristupnih cesta na način da se osigura 

povezanost staništa (planiranje prijelaza za male životinje). 
 leganj, zmijar, mali sokol, sivi sokol, ševa krunica 
 3.Propisati obvezu planiranja elektroenergetske infrastrukture na način da se spriječe 

kolizije i elektrokucije ptica. 
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 4. Kroz odredbe Plana propisati obvezu prilagodbe razdoblja izvođenja građevinskih i 
drugih opsežnih radova u svrhu ublažavanja utjecaja na gnijezdeću populaciju legnja, 
zmijara i sivog sokola.  

 vazdazelene šume česmine (Quercus ilex); Mediteranske makije u kojima dominiraju 
borovice (Juniperus spp). 

 5. U svrhu što manje fragmentacije staništa propisati obavezu da se prilikom gradnje 
koriste već postojeće ceste, a da se nove planiraju i grade samo u slučaju da 
dosadašnja infrastruktura nije dovoljna. 

 6. Propisati obvezu očuvanja postojeće vegetacije te korištenja autohtonih vrsta 
prilikom krajobraznog uređivanja okoliša turističkih objekata. 

 stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium 
spp., Grebeni; Velike plitke uvale i zaljevi 

 7. Zabraniti bilo kakve intervencije u području obale kao i u području između 
prometnice i mora." 

 U poglavlju 10.2. MJERE ZA UBLAŽAVANJE UTJECAJA NA BIORAZNOLIKOST mjere su u 
potpunosti usklađene s mjerama iz mišljenja povjerenstva te glase: 
• Zabraniti bilo kakve intervencije u području obale kao i u području između 

prometnice i mora. 
• Propisati obavezu planiranja i projektiranja pristupnih cesta na način da se osigura 

povezanost staništa (prijelazi za male 
• životinje). 
• Propisati planiranje pristupnih cesta do odabranih lokacija, kao i ostalu pristupnu 

infrastrukturu (dalekovode, odvodnju, 
• vodoopskrbu) na način da se minimiziraju potencijalni negativni utjecaji na okoliš 

(zauzimanje i fragmentacija staništa, 
• vizualni utjecaj, buka, kolizije s divljim životinjama) 
• Propisati obavezu sprječavanja uznemiravanja, prikupljanja i ubijanja jedinki strogo 

zaštićenih vrsta biljaka i životinja za 
• vrijeme građenja i korištenja planiranih zahvata. 
• Propisati obavezu korištenja autohtonih vrsta biljaka prilikom biološko–

krajobraznog uređenja prostora lokacije. 
• Elektroenergetsku infrastrukturu planirati i graditi na način da se spriječe kolizije i 

elektrokucije ptica. 
• Propisati obavezu zaštite tla od erozije vodom te osigurati stabilnost padina kako bi 

se spriječila erozija tla. 
• Na morskoj obali zabraniti aktivnosti koje bi dovele do promjene njezinog izgleda i 

načina korištenja. 
Navedene promjene unesene su i u ne-tehnički sažetak Studije. 

2. U poglavlje 4.8. Strateške studije dodan je slijedeći tekst: 

 "Klimatske promjene 
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 Tijekom 50-godišnjeg razdoblja (1961-2010.) trendovi srednje, srednje minimalne i 
srednje maksimalne temperature zraka pokazuju zatopljenje u cijeloj Hrvatskoj. 
Trendovi godišnje temperature zraka su pozitivni i signifikantni, a promjene su veće u 
kontinentalnom dijelu zemlje nego na obali i u dalmatinskoj unutrašnjosti. Tijekom 
nedavnog 50-godišnjeg razdoblja (1961-2010.), godišnje količine oborine pokazuju 
prevladavajuće nesignifikantne trendove, koji su pozitivni u istočnim ravničarskim 
krajevima i negativni u ostalim područjima Hrvatske. Statistički značajno smanjenje 
oborina utvrđeno je na postajama u planinskom području Gorskog kotara i u Istri, kao i 
na južnom priobalju (Šesto nacionalno izvješće Republike Hrvatske prema Okvirnoj 
konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC)). Klimatske promjene u 
budućoj klimi na području Hrvatske dobivene simulacijama klime regionalnim 
klimatskim modelom RegCM prema A2 scenariju (Izvor: DHMZ) analizirane su za dva 
30-godišnja razdoblja:  

• Razdoblje od 2011. do 2040. godine predstavlja bližu budućnost i od najvećeg je 
interesa za korisnike klimatskih informacija u dugoročnom planiranju prilagodbe na 
klimatske promjene. 

• Razdoblje od 2041. do 2070. predstavlja sredinu 21. stoljeća u kojem je prema A2 
scenariju predviđen daljnji porast koncentracije ugljikovog dioksida (CO2) u 
atmosferi te je signal klimatskih promjena jači. 

 Prema rezultatima RegCM-a za područje Hrvatske, srednjak ansambla simulacija 
upućuje na povećanje temperature zraka u oba razdoblja i u svim sezonama. 
Amplituda porasta veća je u drugom nego u prvom razdoblju, ali je statistički značajna 
u oba razdoblja. Povećanje srednje dnevne temperature zraka veće je ljeti (lipanj-
kolovoz) nego zimi (prosinac-veljača). U prvom razdoblju buduće klime (2011.-2040.) 
na području Hrvatske zimi se očekuje porast temperature do 0.6 °C, a ljeti do 1°C 
(Branković i sur. 2012). U drugom razdoblju buduće klime (2041.-2070.) očekivana 
amplituda porasta u Hrvatskoj zimi iznosi do 2 °C u kontinentalnom dijelu i do 1.6 °C na 
jugu, a ljeti do 2.4 °C u kontinentalnom dijelu Hrvatske, odnosno do 3 °C u priobalnom 
pojasu (Branković i sur. 2010.).  

 Projekcija promjena količine oborina 

 Promjene količine oborine u bližoj budućnosti (2011.-2040.) su vrlo male i ograničene 
samo na manja područja te variraju u predznaku ovisno o sezoni. Najveća promjena 
oborine, prema A2 scenariju, može se očekivati na Jadranu u jesen kada RegCM 
upućuje na smanjenje oborine s maksimumom od približno 45-50 mm na južnom dijelu 
Jadrana. Međutim, ovo smanjenje jesenske količine oborine nije statistički značajno. U 
drugom razdoblju buduće klime (2041.-2070.) promjene oborine u Hrvatskoj su nešto 
jače izražene. Tako se ljeti u gorskoj Hrvatskoj te u obalnom području očekuje 
smanjenje oborine. Smanjenja dosižu vrijednost od 45-50 mm i statistički su značajna. 
Zimi se može očekivati povećanje oborine u sjeverozapadnoj Hrvatskoj te na Jadranu, 
međutim to povećanje nije statistički značajno." 
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 U poglavlje 8.7.2. Klimatološke značajke dodan je slijedeći tekst: 

 "S obzirom na to da klimatske promjene utječu na energetiku i industriju, hidrologiju i 
vodne resurse, poljoprivredu i ribarstvo, šumarstvo, bioraznolikost, obalu i obalno 
područje, turizam i ljudsko zdravlje, nužno je procijeniti njihov utjecaj i donijeti mjere 
prilagodbe. U Hrvatskoj, kao i u Europi, primjećuje se utjecaj klimatskih promjena na 
biljne i životinjske vrste. Uslijed ekstremnih klimatskih prilika evidentan je porast 
trenda oštećenja drvne mase, ali i skraćivanje vegetacijskog razdoblja određenih 
gospodarski važnih biljaka. Također, bilježe se vrste koje nisu autohtone, a neke od njih 
su i invazivne te pojava bolesti. Povišene temperature i toplinski valovi također mogu 
utjecati na produljenje turističke sezone. Konkretni financijski i drugi gubici u 
gospodarskome sektoru te zdravstveni problemi izazvani klimatskim promjenama za 
sada se ne prate. Klimatske promjene neće značajno negativno utjecati na područje 
planiranih izmjena i dopuna Plana, odnosno mogu djelovati pozitivno u smislu 
produljenja turističke sezone." 

3. Mjere primarne reciklaže ili odvojenog skupljanja otpada dopunjene su obavezom 
postavljanja odgovarajućeg broja i vrste spremnika za problematični otpad i tekstil, kao 
i tekstom za glomazni otpad i reciklažna dvorišta te tekst Strateške studije u poglavlju 
4.7. Gospodarenje otpadom Studije, kao i odredba 372. (235b.), stavak 2. dopunjen 
tekstom koji glasi:  Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom potrebno je 
uvesti primarnu oporabu (reciklažu), tj. izdvojeno sakupljanje sekundarnih sirovina u 
kontejnerima postavljenim na javnim površinama, uz staklo izdvaja se i papir i karton 
te plastični otpad (PET), metalni otpad (metalne limenke od pića), tekstil i 
problematični otpad. Svrha izdvojenog sakupljanja je izdvajanje korisnih i štetnih 
komponenti miješanog komunalnog otpada, čime se omogućuje iskorištavanje 
vrijednih svojstava određenih komponenti otpada i očuvanje prirodnih resursa. 
Prikupljanje krupnog (glomaznog) otpada obavljat će se na način da se postave 
spremnici na javnoj površini osigura usluga prijevoza na zahtjev korisnika usluge. isto 
tako jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati funkcioniranje reciklažnih dvorišta, 
ovisno o broju stanovnika na svojem području. 

 

HRVATSKE VODE (KLASA: 350-02/15-01/0000455, URBROJ: 374-24-1-16-5 od 22.3.2016. 
zaprimljeno 25.3.2016.) 

Primjedba: Nejasna je formulacija iz čl. 1.2. prijedloga Plana "Sustav vodoopskrbe za 
ugostiteljsko - turističke zone izdvojene namjene izvan naselja Zjat Sjever i Bjejevica na 
području Dube Stonske projektirati i graditi odvojeno od sustava postojećih naselja na način 
da ne utječe nepovoljno na njihovu vodoopskrbu".  Naime nejasno je da li se time uvjetuje 
"izoliran" vodoopskrbni sustav poput desalinizatora, jer svaka druga varijante se "naslanja" 
negdje na postojeći sustav naselja. Hrvatske vode ne bi a priori odbacivale mogućnost 
"produženja" postojećeg sustava, naravno uz rubni uvjet da se ne ugrozi postojeća 
vodoopskrba, pa tu formulaciju treba preformulirati. 
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Odgovor: Primjedba se prihvaća te je u odredbu 260. (171.) Plana dodan stavak 2. koji glasi:  

"Sustav vodoopskrbe za ugostiteljsko-turističke zone izdvojene namjene izvan naselja Zjat 
Sjever i Bjejevica na području Dube Stonske moguće je projektirati i graditi povezivanjem na 
postojeće vodoopskrbne sustave naselja uz uvjet da se ne ugrozi postojeća vodoopskrba." 

 

Pored primjedbi pristiglih putem javne rasprave, ovlaštenik se očitovao i o zaključcima 
Razreda za prirodne znanosti HAZU, Znanstvenog vijeća za prirodoznanstvena istraživanja 
Jadrana i Znanstvenog vijeća za zaštitu prirode, s okruglog stola na temu TURISTIČKA 
IZGRADNJA U MALOSTONSKOM ZALJEVU - POSEBNOM REZERVATU U MORU, održanom 1. 
travnja 2014. u palači Hrvatske akademije.  

Glavni zaključci Okruglog stola:  

1. Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana radi izgradnje ugostiteljsko-turističkog 
naselja neposredno uz, a neminovno i unutar posebnog rezervata u moru 
Malostonskog zaljeva, je zakonit, ali suprotan Zakonu o zaštiti prirode.  

2. Na osnovu postojećih znanstvenih podataka i spoznaja, smatramo da je prijedlog 
štetan jer ugrožava kvalitetu mora i kamenica u uzgajalištima gospodarske djelatnosti 
koja je visoko isplativa i koja bi trebala pridonijeti razvoju kvalitetnog i ekskluzivnog 
turizma. Iste smjernice donio je simpozij o Malostonskom zaljevu (JAZU 1981).  

3. Općina Ston, ali i ostale pelješke općine, svoj razvoj i ulaganja u turističku 
infrastrukturu trebale bi planirati na južnim obroncima Pelješca, čije su obale za takvu 
vrstu djelatnosti atraktivnije, čime bi se potaknuo obostrani razvoj gospodarskih 
djelatnosti koje u principu ne mogu uspješno egzistirati zajedno. 

4. Nadležna ministarstva Republike Hrvatske trebala bi stupiti u kontakt s mjerodavnim 
institucijama Bosne i Hercegovine radi postizanja dogovora o adekvatnoj zaštiti 
Malostonskoga zaljeva u Bosni i Hercegovini. 

5. Potrebno je povesti brigu i spriječiti onečišćenja mora podzemnim vodama koje dolaze 
iz krškog zaleđa. Malostonski zaljev stoljećima je poznat po uzgoju kamenica i rijetko je 
preostalo stanište  europske kamenice (Ostrea edulis). Njezin je gospodarski potencijal 
na tržištu EU velik. Prema europskim standardima, uzgajalište u Malostonskom zaljevu 
zadovoljava stroge higijenske standarde za uzgoj školjkaša. Županija Dubrovačko-
neretvanska uputila je 2013. godine u postupak Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog 
plana radi izgradnje ugostiteljsko-turističkih naselja u području Dube Stonske (površine 
13 ha, kapaciteta 550 kreveta). Zahvat potreban za izgradnju tog kompleksa predviđen 
je na području koje se nalazi neposredno uz posebni rezervat u moru Malostonskog 
zaljeva. Objavljeni rezultati istraživanja u Malostonskom zaljevu (HAZU 1981. i 
naknadna ekološka istraživanja) pokazuju da je Malostonski zaljev izuzetno vrijedna 
prirodna baština Republike Hrvatske, stabilan ekološki sustav, na što ukazuje velika 
prozirnost i prozračenost vodenog stupca, velika raznolikost morskih organizama, 
rijetka cvjetanja fitoplanktona i nedostatak miksotrofnih dinoflagelata koji sintetiziraju 
fikotoksine. U zaljevu postoje idealni uvjeti za reprodukciju i proizvodnju školjkaša s 
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najvišim standardima njihova zdravstvenog stanja. Četverostruko povećanje broja 
turista moglo bi ugroziti zdravstveno stanje kamenica (štetne bakterije i virusi koji 
potječu od kupača, teški metali s plovila i s prilaznih cesta). Ne postoji istraživanje 
dinamike vode u zaljevu, a - prema gruboj procjeni izmjena vode u kritičnom razdoblju 
ljetnog turizma traje do 200 dana. Izgradnja jednog turističkog objekta izazvala bi 
daljnju izgradnju hotela i kupališta, degradaciju kvalitete mora i ugrožavanje razvoja 
gospodarske aktivnosti koja je visoko isplativa i komplementarna hotelskom turizmu 
najviše kategorije. Održavanje postojećeg, ravnotežnog ekološkog stanja u 
Malostonskom zaljevu može osigurati uspješnu proizvodnju europske plosnate 
kamenice, za koju očekujemo da će ponijeti epitet hrvatskog proizvoda u 21. stoljeću i 
na najbolji način pridonijeti vrhunskoj turističkoj ponudi. Općina Ston i ostale pelješke 
općine trebale bi planirati razvoj i ulaganja u turističku infrastrukturu na južnim 
obroncima Pelješca, gdje su obale za takvu vrstu djelatnosti atraktivnije, čime bi se 
potaknuo komplementaran razvoj dviju gospodarskih djelatnosti koje, u principu, ne 
mogu uspješno egzistirati na istom prostoru. 

Odgovor:       

1. Člankom 114., stavkom 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" 80/13) navedeno 
je da u posebnom rezervatu nisu dopušteni zahvati i djelatnosti koje mogu narušiti 
svojstva zbog kojih je proglašen rezervatom. Malostonski zaljev 1983 godine proglašen 
je posebnim rezervatom prirode u moru zbog svojih prirodnih vrijednosti velike 
bioraznolikosti, posebnih stanišnih uvjeta i osjetljivosti. Procijenjenim utjecajem 
predloženih izmjena i dopuna prostornog plana na posebni rezervat, kao i predloženim 
mjerama zaštite, procijenjeno je na strateškoj razini da provođenjem predloženih 
mjera zaštite neće doći do značajnog nepovoljnog utjecaja na svojstva zbog kojih je 
Malostonski zaljev proglašen posebnim rezervatom  

2. Mjerama zaštite sprječava se ispuštanja bilo kakvih zagađivala u uvalu Bjejevica i 
Malostonski zaljev. To su sljedeće mjere: 
• Izgradnja kanalizacijskog sustava 
• Prikupljanje i pročišćavanje oborinskih voda s prometnih površina turističkih 

objekata 
• Zabrana bilo kakvih intervencija u obalnom pojasu uvale Bjejevica vezanih za 

planirani zahvat  
 Potencijalnog investitora na lokacijama turističko-ugostiteljskih zona obavezuje se 

projektirati i izgraditi sustav pročišćavanja oborinskih voda tako da se one pročišćene 
mogu koristiti u tehničke svrhe. Sanitarne otpadne vode kanalizacijskim sustavima 
odvesti do postojećeg sustava Neum – Mljetski kanal ili u slučaju da se pokaže da taj 
sustav nije dovoljnog kapaciteta bit će potrebno projektirati zatvoreni sustav odvodnje 
s pročišćavanjem. Pridržavanjem navedenih mjera eliminirao bi se mogući negativni 
utjecaj na morska staništa kao i na školjkarstvo. 

3. Prostorni plan Županije definira u kategoriji izdvojenih građevinskih područja izvan 
naselja za ugostiteljsko-turističke zone površinu od 647,32 ha za 51 438 korisnika. Udio 
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poluotoka Pelješca je 21 % u pogledu površine i 23 % u pogledu kapaciteta. Na samom 
Pelješcu 80 % površine i 80 % kapaciteta planirano je na južnoj strani poluotoka. Ova 
Strateška studija ne analizira gore navedene zone (za to bi bila potrebna posebna 
studija), već sukladno razlozima ciljanih izmjena analizira predložene nove lokacije na 
području Dube Stonske (Zjat Sjever i Zjat Istok) kao i dodatne četiri lokacije (Zjat Zapad, 
Duba Stonska, Bjejevica i Rusan). 

4. Smatramo da je inicijativa da nadležna ministarstva Republike Hrvatske stupe u 
kontakt s mjerodavnim institucijama Bosne i Hercegovine radi postizanja dogovora o 
adekvatnoj zaštiti Malostonskoga zaljeva u Bosni i Hercegovini apsolutno opravdana. 

5. Općina Ston nema stalnih vrela i vodenih tokova, osim nekoliko pronađenih i 
kaptiranih podzemnih izvora slabije izdašnosti koji služe samo za lokalne potrebe te 
planiranim izmjenama i dopunama prostornog plana nisu ugroženi. Hrvatsko 
školjkarstvo zadnjih godina, uslijed niza razloga, posebice šteta od predatorskih riba, 
doživjelo je značajan pad u razinama proizvodnje.  

 Analiza  školjkarstva koja je napravljena tijekom izrade Studije u2014. godini ukazala je 
na lošu situaciju koja je kasnije potvrđena službenim statistikama. 

 U strateškoj studiji propisane su i mjere zaštite Malostonskog zaljeva: 
• Potencijalnog investitora na lokacijama turističko–ugostiteljskih zona obavezuje se 

projektirati i izgraditi sustav pročišćavanja oborinskih voda tako da se one 
pročišćene mogu koristiti u tehničke svrhe. Sanitarne otpadne vode kanalizacijskim 
sustavima odvesti do postojećeg sustava Neum - Mljetski kanal. 

• Poduzeti odgovarajuće mjere zaštite tla od erozije vodom te osigurati stabilnost 
padina kako bi se spriječila erozija tla. 

• Na morskoj obali zabraniti aktivnosti koje bi dovele do promjene njezinog izgleda i 
načina korištenja. 

 

Sukladno dobivenim primjedbama ugrađenim u prijedlog Plana i Stratešku studiju, dopisom 
od 12. travnja 2016. (KLASA: 350-01/12-01/136; URBROJ: 2117/1-23/1-1-16-55) od tijela i 
osoba određenim posebnim propisima zatraženo je mišljenje na Nacrt konačnog prijedloga 
Plana o poštivanju zahtjeva iz članka 79. stavka 1., odnosno očitovanja iz članka 90. stavka 1. 
Zakona o prostornom uređenju i  gradnji, te da su rješenja u skladu sa zahtjevima posebnih 
propisa i drugih dokumenata iz njihovog djelokruga. (članak 94. ZOPUG).   

Do kraja roka za dostavu pristigla su sljedeća mišljenja, od kojih su sva pozitivna: 

• Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, KLASA: 612-07/13-57/22, 
URBROJ: 517-07-2-2-16-7, od 20. travnja 2016. 

• Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo 
gospodarenje otpadom, KLASA: 351-03/16-04/420 URBROJ: 517-06-2-1-2-16-2 od 3 
svibnja 2016. (mišljenje o provedenoj SPUO) 
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• MORH, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, 
Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša, KLASA: 350-02/14-01/212, URBROJ: 512M3-
020201-16-26, od 22. travnja 2016. 

• Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, KLASA: 612-08/15-10/0145, 
URBROJ: 532-04-01-01-01/2-16-2, od 28. travnja 2016. (nenadležnost) 

• Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine; Konzervatorski odjel u 
Dubrovniku, KLASA: 612-08/15-10/0145 URBROJ: 532-04-02-17/9-16-4, 17. svibnja 2016. 

• Ministarstvo gospodarstva, KLASA: 350-01/16-01/13, URBROJ: 526-02-02-01/7-16-02, od 
19. travnja 2016. 

• MUP, PU Dubrovačko-neretvanska, Služba upravnih i inspekcijskih poslova, BROJ: 511-03-
06/4-3/18-16, od 14. travnja 2016. 

• Ministarstvo zdravlja, KLASA: 011-02/16-06/89, URBROJ: 534-07-1-1-2/2-16-0002, od 29. 
travnja 2016. 

• Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana, KLASA: 350-02/15-01/0000455, URBROJ: 
374-24-1-16-7, od 29. travnja 2016. 

• Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, KLASA: 350-
02/16-01/222, URBROJ: 525-11/0902-16-3, 3. svibnja 2016. 

• Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Split, URBROJ: ST-06-08-SD-1283/36, od 29. 
travnja 2016. 

• NPKLM vodovod d.o.o., BROJ: 277-1/16, od 14. travnja 2016.         

Sukladno mišljenju Uprave za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: 
612-07/14-58/03, URBROJ: 517-07-2-2-16-36, od 20. travnja 2016., na temelju provedene 
Glavne ocjene prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu te analize mogućih utjecaja Plana, 
utvrđeno je da je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu uz primjenu mjera ublažavanja 
negativnih utjecaja utvrđenih u poglavlju Strateške studije - Glavna ocjena prihvatljivosti za 
ekološku mrežu i u Mišljenju Povjerenstva. 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je 9. svibnja 2016. dalo mišljenje o provedenoj 
strateškoj procjeni Plana (KLASA: 351-03/16-04/420, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-2), u kojem 
se navodi da je da je postupak strateške procjene proveden sukladno Zakonu o zaštiti okoliša 
("Narodne novine", broj 110/07), a vezano uz odredbu članka 277. stavka 1. Zakonu o zaštiti 
okoliša ("Narodne novine", brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), Uredbi, Pravilniku o povjerenstvu 
za stratešku procjenu ("Narodne novine", broj 70/08) i Uredbi o informiranju i sudjelovanju 
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08). 

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je 8. lipnja 2016. dalo suglasnost na 
Konačni prijedlog Plana (KLASA: 350-02/16-04/3, URBROJ: 351-05-1-1-2-16-5). Na temelju 
navedene suglasnosti, Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije je na 16. 
sjednici, održanoj 27. lipnja 2016., donijela Odluku o donošenju II. ciljanih izmjena i dopuna 
Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije (KLASA: 350-01/12-01/136, URBROJ: 
2117/1-04-16-85), koja je objavljena u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske 
županije, broj 7/2016. 
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ZAKLJUČAK 

Prostorni plan je osnovni dokument uređenja prostora Dubrovačko-neretvanske županije 
kojim se utvrđuju osnove za obnovu i budući razvitak u prostoru, ciljevi prostornog uređenja 
i namjena prostora, te smjernice, mjere i uvjeti za korištenje, zaštitu i uređenje prostora. 
Važeći Plan predvidio je određene aktivnosti u prostoru koje do sada nisu realizirane, a 
ciljanim izmjenama i dopunama predviđaju se novi zahvati u prostoru.  

Predmetne zone su smještene unutar posebnog rezervata u moru - Malostonski zaljev i Malo 
more te unutar područja ekološke mreže RH, što je uzeto u obzir u strateškoj procjeni 
utjecaja Plana na okoliš. Temeljem utvrđenih kriterija za određivanje prihvatljivosti područja 
za pojedine tipove zahvata napravljene su karte konfliktnih područja kako bi se donio 
pregled aktivnosti koje se planiraju u zonama gdje su moguća određena ograničenja u 
realizaciji zahvata. 

U Plan su ugrađeni svi prijedlozi Strateške studije (zona Zjat Sjever je u smanjenom 
obuhvatu,  a zona Zjat Istok premještena je na niže kote radi utjecaja na okoliš pod novim 
imenom Bjejevica).  

Strateškom procjenom utvrđeni su mogući negativni utjecaji do kojih može doći provedbom 
Plana koji su uglavnom lokalnog karaktera te se mogu spriječiti ili ublažiti predloženim 
mjerama zaštite. Mjere zaštite okoliša većim dijelom su sastavni dio Plana, a dio mjera je 
potrebno uzeti u obzir prilikom realizacije i korištenja zahvata. Ovo Izvješće i Strateška 
studija bit će objavljeni na web-stranici Dubrovačko-neretvanske županije 
http://www.dnz.hr. 
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