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SADRŽAJ 
 
OPĆINSKO POGLAVARSTVO  
 

01. Odluka o ponavljanju javne rasprave 
za prijedlog Prostornog plana 
uređenja općine Župa dubrovačka                                      
1.   

___________________________________ 
 
01.  
 
Na temelju članka 24. i 45.a Zakona o 
prostornom uređenju (“Narodne Novine”, br. 
30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), a u 
svezi primjene odredbi članka 93. i 325. 
Zakona o prostornom uređenju i gradnji 
(“Narodne Novine”, br. 76/07), članka 46. 
Statuta Općine Župa dubrovačka ("Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka" br. 5/01, 
6/04 i 5/06), Općinsko poglavarstvo Općine 
Župa dubrovačka na 59. sjednici, održanoj 4. 
veljače 2008., donosi 
 

O D L U K U 
 
 o ponavljanju javne rasprave za 
prijedlog Prostornog plana uređenja općine 
Župa dubrovačka u dijelu koji se odnosi na 
izmjene i dopune konačnog prijedloga Plana 
sukladno primjedbama od strane osoba s 
javnim ovlastima i nadležnih tijela te 
usklađenja s Zakonom o prostornom 
uređenju i gradnji (NN 76/07).  
 
Ponovni javni uvid u prijedlog PPUO ŽD 
određuje se u trajanju od 8 dana u periodu od 
14. veljače do 25. veljače 2008. godine o 

čemu će javnost prethodno biti obaviještena 
putem dnevnog tiska najmanje 8 dana prije 
početka trajanja javnog uvida. 
 
U postupku ponovljene javne rasprave 
razmatrati će  pristigle primjedbe, prijedlozi 
i pitanja koja se odnose na dijelove 
prijedloga koji su izmijenjeni tijekom 
usklađenja te izmjena i dopuna koje su  
ugrađene u postupku donošenja Plana od 
datuma 2.3.2004.  
 
Primjedbe, prijedlozi i pitanja koja se odnose 
na naknadna proširenja građevinskog 
područja naselja i izdvojenih građevinskih 
područja izvan naselja te dijelove konačnog 
prijedloga Plana koji nisu mijenjani i/ili 
dopunjavani u svezi primjene novog 
zakonskog Propisa odnosno temeljem 
primjedbi nadležnih tijela i osoba neće se 
uzimati u obzir. 
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