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Babino Polje,  04.01.2022. 
 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 

98/19; dalje: Zakon), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja »GZ Žukovac« (Službeni glasnik Općine 

Mljet 2/21) i Zaključka o utvrđivanju Urbanističkog plana uređenja »GZ Žukovac« za javnu raspravu 

(KLASA: 350-02/02-19-01/03, URBROJ: 2117-03/01-21-LD-23, od 24. 12. 2021.), Jedinstveni upravni odjel 

Općine Mljet, kao nositelj izrade Urbanističkog plana uređenja »GZ Žukovac«, objavljuje 

 

JAVNU RASPRAVU 

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja »GZ Žukovac« 

 

1. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja »GZ Žukovac« za javnu raspravu (dalje: Prijedlog Plana) bit 

će stavljen na javni uvid u trajanju od 30 dana, od 10. siječnja 2022. do 09. veljače 2022. godine. 

2. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se 19. siječnja 2022. (srijeda) s početkom u 13:00 sati u 

prostorijama Doma kulture Zabrežje u Babinom Polju, uz predočenje COVID potvrde. 

3. Javni uvid u Prijedlog Plana omogućava se: u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Mljet, Zabrežje 2, 20225 Babino Polje svakim radnim danom od 9:00 do 12:00 sati, na mrežnoj 

stranici Općine Mljet (www.opcinamljet.com.hr) i u informacijskom sustavu prostornog uređenja. 

4. Pozivaju se zainteresirane osobe na sudjelovanje u javnoj raspravi o Prijedlogu Plana, a mišljenja, 

prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu 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 i 

d) predajom u pisarnicu Općine Mljet. 

5. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koja se dostavljaju putem pošte ili predajom u pisarnicu Općine 

Mljet mogu se dostaviti odnosno predati najkasnije do 09. veljače 2022. godine. 

6. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe, koja budu dostavljena odnosno predana nakon roka određenog 

točkom 5. ove objave, ili budu napisana nečitko, bez naziva, imena, prezimena, adrese ili potpisa, 

neće se razmatrati i uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi. 

 

 

Pročelnik  

                                                            Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet 

 

Dragec Levak, mag. iur., v.r. 

 


