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Primjedba

Prihvaća se/ne prihvaća se
Obrazloženje

Traži da se jedno javno izlaganje prije kraja rasprave održi Ne prihvaća se.
u Općini Slivno.
Sukladno članku 125. Zakona o zaštiti prirode u postupku
proglašavanja posebnih rezervata nije predviđeno javno izlaganje
već samo javni uvid u prijedlog Uredbe s kartografskom i drugom
dokumentacijom vezano uz predloženu zaštitu. Javno izlaganje
koje je održano u Mliništima u Općini Zažablje organiziralo je
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kako bi predstavilo
prijedlog za proglašavanje posebnih rezervata lokalnom
stanovništvu. Obavijest o javnom uvidu kao i javnom izlaganju je
objavljena na internetskim stranicama svih Općina i Gradova čije
područje ulazi u prijedlog zaštite kao i na stranicama Dubrovačko
– neretvanske županije, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode na području Dubrovačko – neretvanske
županije te stranicama Ministarstva. Javni uvid u prijedlog Uredbe
sa stručnom podlogom i kartografskom dokumentacijom mogao se
obaviti i u prostorijama Javne ustanove u izdvojenom uredu u
Opuzenu, svaki dan od 8 – 12 h, od 18. svibnja – 16. lipnja 2020.
godine.
Podnositelj primjedbe postavlja nekoliko pitanja vezano uz Sve zatečene aktivnosti osim lova u predloženom ornitološkom
to koje aktivnosti lokalnog stanovništva će biti moguće u posebnom rezervatu Kuti će se i dalje moći odvijati. Tako će se i
predloženom Posebnom rezervatu Kuti. Da li će se dalje lokalno stanovništvo moći koristiti lađama i trupicama,
stanovnici moći kretati lađama i trupicama do svojih
baviti poljoprivredom u obimu u kojem su se i do sada bavili.
poljoprivrednih zemljišta, da li će se plaćati ulaz u
rezervat, da li će moći obnoviti kuće, da li će se moći baviti Također, predložena zaštita ne onemogućava ni bavljenje
turizmom, da li će moći provesti elektrifikaciju ruralnih turizmom. Po proglašenju posebnog rezervata ministar na
područja Općine Slivno, koji će biti uvjeti gradnje u prijedlog upravnog vijeća javne ustanove donosi pravilnik o zaštiti
posebnom rezervatu.
i očuvanju koji će podrobnije definirati uvjete obavljanja
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Podnositelj primjedbe postavlja pitanje oblika granice
predloženog rezervata, zbog čega nisu uzete prirodne
granice riječnih korita odnosno većih kanala.

Podnositelj primjedbe pozdravlja zaštitu, ali ističe da se
IVAN MATAGA
ivan1mataga1@gmail.com nigdje ne navodi koje će se aktivnosti i djelatnosti moći
provoditi u predloženim posebnim rezervatima. Zanima ga
da li je moguća vožnja vanbrodskim motorima za izlete do
jezera Kuti. Traži i podrobnije objašnjenje koje su to
aktivnosti koje bi ugrozile stanište ptica. Traži izuzimanje
poljoprivrednih površina (vidljivih na satelitskim
snimkama) iz obuhvata granica predloženog rezervata Kuti
dok se ne riješi pitanje koje će se djelatnosti moći obavljati
odnosno dok Javna ustanova ne donese Plan upravljanja.
Prilaže i prijedlog granica. Po donošenju Plana upravljanja

navedenih aktivnosti, ali one ne bi bile zabranjene. Neće se
naplaćivati ulaz u posebni rezervat, naročito ne lokalnom
stanovništvu koje obrađuje svoju zemlju. Ukoliko je elektrifikacija
predviđena prostorno planskom dokumentacijom, proglašavanje
posebnih rezervata neće biti prepreka za to. Za sve zahvate za koje
nije potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje sukladno
posebnom propisu potrebno je ishoditi dopuštenje Ministarstva
zaštite okoliša i energetike dok je za zahvate za koje je potrebno
ishoditi akt kojim se odobrava građenje potrebno ishoditi uvjete
zaštite prirode odnosno potvrdu od Ministarstva zaštite okoliša i
energetike. Također, nakon održanog javnog uvida, a uzimajući u
obzir i primjedbe javnosti, granice su korigirane. Značajno je
smanjena granica obuhvata Posebnog rezervata Kuti te obuhvaća
jezero Kuti i močvarna staništa uz jezero, izuzimajući u najvećoj
mogućoj mjeri obrađene poljoprivredne površine i sve izgrađene
kuće na obalama jezera.
Prihvaća se.
Nakon održanog javnog uvida i javnog izlaganja te svih pristiglih
komentara javnosti granica za predloženi rezervat Kuti je
izmijenjena na način da je na sjevernom dijelu smanjena te prati
prirodne granice kanala.
Nacrt Prijedloga Uredbe je nakon provedenog javnog uvida
dorađen na način da je dodan tekst vezano uz dozvoljene
aktivnosti. Vožnja vanbrodskim motorima za izlete do jezera Kuti
je moguća. Po proglašenju posebnog rezervata ministar na
prijedlog upravnog vijeća javne ustanove donosi pravilnik o zaštiti
i očuvanju koji će podrobnije definirati uvjete za obavljanje
aktivnosti i djelatnosti u predloženom području za zaštitu.
Poljoprivredne površine za koje se traži izuzimanje se ne nalaze u
obuhvatu novog prijedloga granica, nakon provedenog javnog
uvida. Također, da se i nalaze u obuhvatu granica predloženi

2

koji bi se usuglasio s predstavnicima udruga vezanih uz rezervat ne bi ograničavao bavljenje održivom poljoprivredom u
poljoprivredu i zaštitu prirode i ostalih dionika prostora zatečenim površinama.
ukoliko je djelatnost prihvatljiva vratio izuzete površine u
obuhvat granica rezervata.
IVO ODAK
Jasenska 57
Opuzen
Mob. 095 531 2367
GRAD PLOČE

IVANA (JURISLAV)
ORŠULIĆ
Obala Stjepana Radića 19
20344 Komin

Predlaže da se granica predloženog rezervata Kuti
preoblikuje tako da glavni meliorirani kanal nekadašnjeg
PIK Neretva bude granica (podsjeća da je o tome na
javnom izlaganju govorio i predstavnik Hrvatskih voda g.
Erceg).
Predlaže da se revidira stručna podloga na način dokumenti
plan upravljanja i pravilnik o zaštiti i očuvanju budu njezin
sastavni dio.

Prihvaća se.

Ne prihvaća se.
Navedene dokumente sukladno Zakonu o zaštiti prirode nije
moguće donijeti za područja koja su tek prijedlog za zaštitu. Po
donošenju Uredbe o proglašavanju posebnih rezervata »Modro
oko i jezero Desne«, »Ušće Neretve« i »Kuti« Javna ustanova za
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području
Dubrovačko – neretvanske županije kojoj je predviđeno povjeriti
upravljanje predloženim područjima donosi Plan upravljanja koji
se izrađuje u suradnji s predstavnicima lokalnog stanovništva.
Ministar donosi pravilnik o zaštiti i očuvanju na prijedlog
upravnog vijeća Javne ustanove. U postupku donošenja pravilnika
o zaštiti i očuvanju također se provodi e-savjetovanje te će lokalno
stanovništvo i lokalna samouprava i tada biti uključena prije
donošenja konačnog pravilnika.

Predlaže da se kanal u narodu zvan sv. Jure Jaruge, na Prihvaća se.
nekretnini označenoj kao k.č.br. 5709/1 k.o. Desne uzme
za granicu Posebnog rezervata Modro oko i jezero Desne.
Predlaže da se iz obuhvata predloženog Posebnog Prihvaća se.
rezervata „Modro oko i jezero Desne“ izuzmu sljedeće
katastarske čestice: 624, 626, 622, 620, 627, 625 i 623, k.o.
Komin kako bi se njezina obitelj mogla nastaviti baviti s
poljoprivredom.
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Predlaže da se iz obuhvata predloženog Posebnog
rezervata „Modro oko i jezero Desne“ izuzme katastarska
čestica 619, k.o. Komin kako bi se mogao nastaviti baviti
poljoprivredom.
STANISLAV ORŠULIĆ Predlaže da se iz obuhvata predloženog Posebnog
Obala Stjepana Radića 18 A rezervata „Modro oko i jezero Desne“ izuzmu k.č.br. 621 i
20344 Komin
623. k.o. Komin kako bi se mogao nastaviti baviti
poljoprivredom.
Predlaže da se iz obuhvata predloženog Posebnog
DRAGAN ORŠULIĆ
Obala Stjepana Radića 18 rezervata „Modro oko i jezero Desne“ izuzmu k.č.br. 625 i
20344 Komin
627. k.o. Komin kako bi se mogao nastaviti baviti
poljoprivredom.
Predlaže da se kanal u narodu zvan sv. Jure Jaruge, na
SANDRA WAGNER,
nekretnini označenoj kao k.č.br. 5709/1 k.o. Desne uzme
odvjetnica
A. Hebranga 6
za granicu Posebnog rezervata Modro oko i jezero Desne.
20350 Metković
Zastupa: Miodraga i Antu
Golemca iz Komina
Na prostoru uz granice namjeravanog proglašenja
HRVATSKE VODE
posebnog rezervata „Modro oko i jezero Desne“ nalazi se
Vodnogospodarski odjel
za slivove Južnog Jadrana naselje Desne , odnosno njeni predjeli Smokovac, Vrijaci,
Strimen, Šišin i Ošac, brojni stalni i povremeni izvori od
kojih je najveći Modro oko. Predlažu proširiti planiranu
zonu obuhavata do spomenutih izvorišta, a kako bi se
postiglo jedinstveno upravljanje izvorištima vode,
dovodnim kanalima, jezerom Desne i dijelom rijeke
Desanke.
Predlažu da se nasip „Diga“ i pripadajući prostor od nasipa
do glavnog odvodnog kanala „Modrič“, odnosno kanala O1-A-2 isključe iz prijedloga za proglašenje posebnog
rezervata.
Predlažu da se zbog njihove važnosti iz prijedloga za
proglašavanje posebnog rezervata Ušće Neretve isključe
vodne građevine na lijevoj i desnoj obali rijeke Neretve
kao i separacijski nasip Vranjak.
GORAN ORŠULIĆ
Obala Stjepana Radića 18 A
20344 Komin

Prihvaća se.

Prihvaća se.

Prihvaća se.

Prihvaća se.

Ne prihvaća se.

Obuhvat rezervata sa stručnog stanovišta zaštite prirode nije
potrebno širiti na okolne izvore. Upravljanje kroz koje se
izvorišta i pripadajući kanali održavaju već je uspostavljeno i
primjereno potrebama očuvanja vrijednosti radi kojih se
posebni rezervat Modro oko i jezero Desne proglašava.

Ne prihvaća se.
Upravljanje javnim vodnim dobrom kao i vodnim građevinama na
području ušća Neretve i obuhvata posebnog rezervata nastavit će
se kao i do sada, uz poštivanje uvjeta zaštite prirode i provedenu
ocjenu utjecaja na ekološku mrežu. Kategorija posebnog rezervata
zahtijeva aktivno upravljanje područjem radi osiguravanja
potrebnih uvjeta za očuvanje prirodnih vrijednosti radi kojih je
rezervat proglašen te će suradnja upravljača zaštićenim područjem
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Prije proglašavanja posebnog ornitološkog rezervata Kuti
potrebno je osiguranje dovoljne količine vode na području
lijevog zaobalja. Taj cilj je moguće postići samo umjetnim
načinom, osiguranjem prihrane ponorskih zona u Popovom
polju ili na neki drugi prihvatljiv način.

HRVATSKO DRUŠTVO
ZA ZAŠTITU PTICA I
PRIRODE

i Hrvatskih voda biti nužna kako u slučaju da je vodno dobro dio
posebnog rezervata tako i u slučaju da se vodno dobro/građevina
nalazi u njegovoj neposrednoj blizini i ima direktan utjecaj na
prirodne vrijednosti radi kojih je zaštićen.
Ne prihvaća se.
Proglašenjem posebnih rezervata stvorit će se uvjeti i za
učinkovitije upravljanje područjem s ciljem očuvanja i restauracije
prirodnih vrijednosti radi kojih je proglašen. Stoga nije potrebno
da se osiguranje dovoljne količine vode i njena kvaliteta uspostavi
prije proglašenja rezervata, obzirom je jedan od mehanizama
osiguravanja tih povoljnih uvjeta upravo plan upravljanja
posebnim rezervatom i aktivnosti koje će se prema planu
upravljanja provoditi sukladno nadležnostima.

Granice proglašenja posebnog ornitološkog rezervata Kuti
prema prijedlogu se nalaze na području dijela nedovršenog
melioracijskog sustava Kuti, a reflektiraju se na gotovo
cijelo lijevo zaobalje rijeke Neretve od Metkovića do
Opuzena. Predlaže se sjeverna granica na rijeci Mislini
odnosno nasipu Kuti odnosno površina jezera Kuti sa
pripadajućom močvarom od oko 400 ha.
Proglašenje provesti nakon što se prethodno osigura
kvaliteta vode sukladno smjernicama iz stručne podloge
odnosno zadanim parametrima kvalitete.

Prihvaća se.
Granice Posebnog rezervata Kuti su nakon javne rasprave i
zaprimljenih primjedbi promijenjene te je predložena sjeverna
granica rijeka Mislina.

Predlažu nove granice za sva tri predložena rezervata.
Prijedlog za Posebni rezervat Modro oko i jezero Desne
uključuje cjelokupnu poplavnu dolinu Neretve na području
Modrog oka i jezera Desne. U prijedlog nisu uključene

Djelomično se prihvaća.
Granice su nakon javne rasprave i uzimajući u obzir ovu
primjedbu djelomično korigirane na dijelu ušća. Kod definiranja
obuhvata posebnih rezervata u obzir su uzeti, osim potreba

Ne prihvaća se.
Proglašenjem posebnih rezervata stvorit će se uvjeti i za
učinkovitije upravljanje područjem s ciljem očuvanja i restauracije
prirodnih vrijednosti radi kojih je proglašen. Stoga nije potrebno
da se osiguranje dovoljne količine vode i njena kvaliteta uspostavi
prije proglašenja rezervata, obzirom je jedan od mehanizama
osiguravanja tih povoljnih uvjeta upravo plan upravljanja
posebnim rezervatom i aktivnosti koje će se prema planu
upravljanja provoditi sukladno nadležnostima.
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DARIO DAMIĆ
A.G. Matoša 19
20343 Rogotin

poljoprivredne površine na jugu i jugo-istoku te parcele
koje obrađuje lokalno stanovništvo na sjeveru područja.
Prijedlog granica za Posebni rezervat Kuti uključuje sve
preostale tršćake i kanale u sjevernim predjelima Krvavac
II i Lukavac. Za Posebni rezervat Ušće Neretve predlažu
da se u obuhvat uključe sva za zaštitu biološke raznolikosti
značajna područja. Tako predlažu da se područje Parila
obuhvati i netaknuti tršćak na sjeveroistoku područja te
sprud na jugozapadnom dijelu. Također predlažu da se
područje Galićaka proširi tako da obuhvaća preostala
močvarna staništa na sjevernom i južnom dijelu. Predlaže
se i proširenje samog ušća tako da u cijelosti uključuje sve
vanjske pješčane sprudove duž desne obale te postojeći
ilegalni kamp na ušću. Predlažu smanjenje granica na
južnom dijelu lagune ispred kampa Rio.
Predlaže da se hitno obnovi Škanj, koji je prirodna barijera
na ušću Neretve u more.

očuvanja prirodnih vrijednosti poput staništa i vrsta i druge
relevantne činjenice za buduće učinkovito upravljanje.

Primljeno na znanje.
Proglašavanje posebnih rezervata neće predstavljati prepreku za
obnovu Škanja.
Predlaže obnovu Dige čija je svrha kao i kod Škanja.
Primljeno na znanje.
Proglašavanje posebnih rezervata neće predstavljati prepreku za
obnovu Dige.
Smatra da je javno izlaganje bilo potrebno održati u Primljeno na znanje.
svakom mjesnom odboru na području planiranih rezervata. Sukladno članku 125. Zakona o zaštiti prirode u postupku
proglašavanja posebnih rezervata nije predviđeno javno izlaganje
već samo javni uvid u prijedlog Uredbe s kartografskom i drugom
dokumentacijom vezano uz predloženu zaštitu. Javno izlaganje
koje je održano u Mliništima u Općini Zažablje organiziralo je
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kako bi predstavilo
prijedlog za proglašavanje posebnih rezervata lokalnom
stanovništvu. Obavijest o javnom uvidu kao i javnom izlaganju je
objavljena na internetskim stranicama svih Općina i Gradova čije
područje ulazi u prijedlog zaštite kao i na stranicama Dubrovačko
– neretvanske županije, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode na području Dubrovačko – neretvanske
županije te stranicama Ministarstva.
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LOVAČKA UDRUGA
„PREPELICA“ OPUZEN
LOVAČKO DRUŠTVO
„LISKA“ METKOVIĆ
LOVAČKO DRUŠTVO
„VRANJAK“ PLOČE

Traži objašnjenje zašto su neke čestice na Bioportalu u
obuhvatu predloženog Posebnog rezervata Ušće Neretve
kao što su čestice, 1113 i 1377/2 k.o. Rogotin a nisu na
popisu katastarskih čestica za k.o. Rogotin.
Navodi kako su u područje Posebnog rezervata Ušće
Neretve uključeni i plovni putovi, posebno Lisna, na k.č.br.
4383 k.o. Komin te postavlja pitanje da li je predlagačima
poznata povijest Neretve te što ti putevi znače za
Neretljane.
Navodi kako „studija“ ne sadržava utjecaj zvučnog
zagađenja, utjecaj svjetlosnog zagađenja, utjecaj
vjetroelektrane na Pelješcu, utjecaj projekta Gornji
horizonti, utjecaj erozije obale na izlazu iz kanala Vlaška –
more, utjecaj plastičnog i drugog otpada koji se taloži na
obali i tršćacima jezera Parila, utjecaj otrova i kemikalija
koje dolaze iz BiH, povećanog saliniteta na stanište, utjecaj
malog i velikog vranca na riblju populaciju, utjecaj plavog
raka i strijelke.
Navodi kako je u stručnoj podlozi navedeno
„odgovarajućim
mjerama
(osobito
prevencijom)
sprječavati požare tršćaka. Iznosi mišljenje kako je tršćak
potrebno spaljivati te kako se u svijetu koristi kontrolirano
spaljivanje za obnovu tršćaka. Smatra da zbog zabrane
spaljivanja visina suhog tršćaka doseže i do pola metra te
kako je zbog toga visina trske svedena na jezerima oko
Parila svedena na 100 – 150 cm.
Smatra da lovoovlaštenici nisu adekvatno informirani o
javnom uvidu kao i o održavanju javnog izlaganja.

Primljeno na znanje.
Čestice nisu u obuhvatu rezervata, u Bioportalu su vidljive jer se
granica naslanja na njih.
Primljeno na znanje.
Točno je da navedeni kanal na k.č.br. 4383 k.o. Komin ulazi u
obuhvat Posebnog rezervata Ušće Neretve. Proglašavanjem
posebnih rezervata lokalno stanovništvo će i dalje moći koristiti
plovne puteve.
Ne prihvaća se.
Stručna podloga nije Studija utjecaja na okoliš te sukladno članku
124. Zakona o zaštiti prirode utvrđuje vrijednosti i obilježja
područja koje se predlaže zaštiti kao i način upravljanja tim
područjem.

Primljeno na znanje.

Primljeno na znanje.
Obavijest o javnom uvidu kao i javnom izlaganju je objavljena na
internetskim stranicama svih Općina i Gradova čije područje ulazi
u prijedlog zaštite kao i na stranicama Dubrovačko – neretvanske
županije, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima
prirode na području Dubrovačko – neretvanske županije te
stranicama Ministarstva. Također obavijest o javnom uvidu
objavljena je i dnevnom listu Slobodna Dalmacija.
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LOVAČKO DRUŠTVO
„MUFLON“
METKOVIĆ
Primjedbe se odnose na to kako ovaj prijedlog Uredbe Primljeno na znanje.
oduzima poljoprivredno zemljište lokalnom stanovništvu te Vezano uz korištenje poljoprivrednog zemljišta, proglašavanjem
kako su lovci najviše zakinuti ovim Prijedlogom.
posebnih rezervata neće biti prepreka za bavljenje tradicionalnom
poljoprivredom, kao i kretanje po plovnim kanalima te
„jendačenje“ koje lokalno stanovništvo radi svake godine kako bi
održalo plovne kanale a i prihranilo zemljište.
Također, nakon održanog javnog uvida, a uzimajući u obzir i
primjedbe lovačkih društava i udruga, granice su korigirane.
Značajno je smanjena granica obuhvata Posebnog rezervata Kuti
te obuhvaća jezero Kuti i močvarna staništa uz jezero, izuzimajući
u najvećoj mogućoj mjeri obrađene poljoprivredne površine i sve
izgrađene kuće na obalama jezera. Također značajno je smanjen
gubitak lovnih površina. Sjeverna granica rezervata je sada rijeka
Mislina.
Citira članak 149. Zakona o zaštiti prirode koji kaže da se Primljeno na znanje.
skrb o zaštićenom području može povjeriti osobi koja nije Prijedlogom Nacrta Uredbe posebnim rezervatima će upravljati
njezin vlasnik ili nositelj prava.
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode
Dubrovačko – neretvanske županije. Nije planirano davanje u skrb
područja.
Citira članak 139. Zakona o zaštiti prirode koji se odnosi Primljeno na znanje.
na zabranjene radnje u zaštićenim područjima te iznosi Pogrešno su interpretirane zabranjene radnje definirane u članku
kako će se te sve zabrane negativno utjecati na život 139. Zakona o zaštiti prirode. Proglašavanjem posebnih rezervata
lokalnog stanovništva.
na Neretvi neće biti zabranjeno kretanje lokalnog stanovništva,
dolazak na svoje zemlje, vožnja trupama i lađama po plovnim
kanalima, bavljenje tradicionalnom poljoprivrednom, držanje
stoke na ispaši. Jedino stvarno ograničenje će biti lov u sva tri
rezervata koje je značajno smanjeno nakon što je korigirana
granica nakon održanog javnog uvida. Također, u ihtiološko –
ornitološkom Posebnom rezervatu Ušće Neretve je zabranjen
ribolov, dok je tradicionalni ribolov u druga dva ornitološka
rezervata dozvoljen.
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