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32. 
 
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj 
76/07 i 38/09), članka 255. Odluke o 
donošenju prostornog plana uređenja Općine 
Župa dubrovačka (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', broj 6/08) i članka 26. 
Statuta Općine Župa dubrovačka (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj 8/09) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
8. sjednici održanoj 24. svibnja 2010.  
donijelo je  
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama  

Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 
Čibača I 
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Članak 1. 
 

U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja – Čibača I (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 2/09) briše se 
glava ''ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA 
ZABRANE IZDAVANJA AKATA 
KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI''. 
 

Članak 2. 
Članak 12. se briše, a dosadašnji Članci 13., 
14. i 15. postaju članci 12., 13. i 14. 
 

Članak 3. 
 
U svemu ostalom ranije donesena Odluka o 
izradi Urbanističkog plana uređenja – Čibača 
I (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 2/09) ostaje na snazi ako 
nije u suprotnosti s ovom Odlukom. 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''.  
 
KLASA: 350-02/09-01/03     
URBROJ: 2117/08-02-10-4 
 
Srebreno, 24. svibnja 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
33. 
 
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj 
76/07), članka 255. Odluke o donošenju 
prostornog plana uređenja Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 

dubrovačka'' br. 6/08) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 8/09) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
8. sjednici održanoj 24. svibnja 2010.  
donijelo je  
 

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 

o izradi Urbanističkog plana uređenja 
Brašina 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Brašina (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', br. 2/09) članak 12. 
mijenja se i glasi: 
 

''Odvom Odlukom zabranjuje se 
izdavanje akata kojima se odobrava zahvat u 
prostoru do donošenja Plana, ali ne duže od 
dvije godine od dana stupanja na snagu ove 
Odluke, tj. do izrade Urbanističkog plana. 

Temeljem ove Odluke dozvoljava se: 
- Rekonstrukcija postojećih zgrada 

i izgradnja pomoćnih građevina 
na građevinskoj čestici zgrade, 
koje služe za potrebe te zgrade,  

- Izdavanje rješenja o izvedenom 
stanju, lokacijskih dozvola i 
potvrda izvedenog stanja u svrhu 
''legalizacije'' objekata,  

- Izgradnja zamjenskih građevina, 
- Izgradnja ogradnih i potpornih 

zidova,  
- Izdavanje akata o gradnji za 

interpolaciju obiteljskih 
građevina unutar izgrađenog 
dijela građevinskog područja 
naselja ukoliko se radi o uređenoj 
građevnoj čestici, 

- Izdavanje akata o gradnji za 
objekte komunalne infrastrukture, 
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a sve u skladu s važećim Prostornim planom 
uređenja Općine Župa dubrovačka.'' 

 
Članak 2. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Brašina (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', br. 2/09) nakon članaka 
12. dodaje se članak 12 a., koji glasi: 
 
 ''Postupci započeti do stupanja na 
snagu ove Odluke dovršit će se po 
odredbama Prostornog plana uređenja 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 6/08).'' 

 
Članak 3. 

 
U svemu ostalome odredbe Odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja Brašina 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 2/09) ostaju 
nepromijenjene. 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''.  
 
KLASA: 350-02/09-01/02     
URBROJ: 2117/08-02-10-4 
 
Srebreno, 24. svibnja 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
34. 
 
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj 

76/07), članka 255. Odluke o donošenju 
prostornog plana uređenja Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'' br. 6/08) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 8/09) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
8. sjednici održanoj 24. svibnja 2010.  
donijelo je  
 

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 
o izradi Urbanističkog plana uređenja Čibača II 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Čibača II (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', br. 2/09) članak 12. 
mijenja se i glasi: 
 

''Ovom Odlukom zabranjuje se 
izdavanje akata kojima se odobrava zahvat u 
prostoru do donošenja Plana, ali ne duže od 
dvije godine od dana stupanja na snagu ove 
Odluke, tj. do izrade Urbanističkog plana. 

Temeljem ove Odluke dozvoljava se: 
- Rekonstrukcija postojećih zgrada 

i izgradnja pomoćnih građevina 
na građevinskoj čestici zgrade, 
koje služe za potrebe te zgrade,  

- Izdavanje rješenja o izvedenom 
stanju, lokacijskih dozvola i 
potvrda izvedenog stanja u svrhu 
''legalizacije'' objekata,  

- Izgradnja zamjenskih građevina, 
- Izgradnja ogradnih i potpornih 

zidova,  
- Izdavanje akata o gradnji za 

interpolaciju obiteljskih 
građevina unutar izgrađenog 
dijela građevinskog područja 
naselja ukoliko se radi o uređenoj 
građevnoj čestici, 
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- Izdavanje akata o gradnji za 
objekte komunalne infrastrukture, 

a sve u skladu s važećim Prostornim planom 
uređenja Općine Župa dubrovačka.'' 

 
Članak 2. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Čibača II (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', br. 2/09) nakon članaka 
12. dodaje se članak 12 a., koji glasi: 
 
 ''Postupci započeti do stupanja na 
snagu ove Odluke dovršit će se po 
odredbama Prostornog plana uređenja 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 6/08).'' 

 
Članak 3. 

 
U svemu ostalome odredbe Odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja Čibača II 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 2/09) ostaju 
nepromijenjene. 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''.  
 
KLASA: 350-02/09-01/04     
URBROJ: 2117/08-02-10-4 
 
Srebreno, 24. svibnja 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
35. 
 

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj 
76/07), članka 255. Odluke o donošenju 
prostornog plana uređenja Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'' br. 6/08) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 8/09) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
8. sjednici održanoj 24. svibnja 2010.  
donijelo je  
  

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 
o izradi Urbanističkog plana uređenja Kupari I 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Kupari I (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', br. 2/09) članak 12. 
mijenja se i glasi: 
 

''Ovom Odlukom zabranjuje se 
izdavanje akata kojima se odobrava zahvat u 
prostoru do donošenja Plana, ali ne duže od 
dvije godine od dana stupanja na snagu ove 
Odluke, tj. do izrade Urbanističkog plana. 

Temeljem ove Odluke dozvoljava se: 
- Rekonstrukcija postojećih zgrada 

i izgradnja pomoćnih građevina 
na građevinskoj čestici zgrade, 
koje služe za potrebe te zgrade,  

- Izdavanje rješenja o izvedenom 
stanju, lokacijskih dozvola i 
potvrda izvedenog stanja u svrhu 
''legalizacije'' objekata,  

- Izgradnja zamjenskih građevina, 
- Izgradnja ogradnih i potpornih 

zidova,  
- Izdavanje akata o gradnji za 

interpolaciju obiteljskih 
građevina unutar izgrađenog 
dijela građevinskog područja 
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naselja ukoliko se radi o uređenoj 
građevnoj čestici, 

- Izdavanje akata o gradnji za 
objekte komunalne infrastrukture, 

a sve u skladu s važećim Prostornim planom 
uređenja Općine Župa dubrovačka.'' 

 
Članak 2. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Kupari I (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', br. 2/09) nakon članaka 
12. dodaje se članak 12 a., koji glasi: 
 
 ''Postupci započeti do stupanja na 
snagu ove Odluke dovršit će se po 
odredbama Prostornog plana uređenja 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 6/08).'' 

 
Članak 3. 

 
U svemu ostalome odredbe Odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja Kupari I 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 2/09) ostaju 
nepromijenjene. 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''.  
 
KLASA: 350-02/09-01/06     
URBROJ: 2117/08-02-10-4 
 
Srebreno, 24. svibnja 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 

36. 
 
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj 
76/07), članka 255. Odluke o donošenju 
prostornog plana uređenja Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'' br. 6/08) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 8/09) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
8. sjednici održanoj 24. svibnja 2010.  
donijelo je 
 

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 

o izradi Urbanističkog plana uređenja 
Petrača 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Petrača (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', br. 2/09) članak 12. 
mijenja se i glasi: 
 

''Ovom Odlukom zabranjuje se 
izdavanje akata kojima se odobrava zahvat u 
prostoru do donošenja Plana, ali ne duže od 
dvije godine od dana stupanja na snagu ove 
Odluke, tj. do izrade Urbanističkog plana. 

Temeljem ove Odluke dozvoljava se: 
- Rekonstrukcija postojećih zgrada 

i izgradnja pomoćnih građevina 
na građevinskoj čestici zgrade, 
koje služe za potrebe te zgrade,  

- Izdavanje rješenja o izvedenom 
stanju, lokacijskih dozvola i 
potvrda izvedenog stanja u svrhu 
''legalizacije'' objekata,  

- Izgradnja zamjenskih građevina, 
- Izgradnja ogradnih i potpornih 

zidova,  
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- Izdavanje akata o gradnji za 
interpolaciju obiteljskih 
građevina unutar izgrađenog 
dijela građevinskog područja 
naselja ukoliko se radi o uređenoj 
građevnoj čestici, 

- Izdavanje akata o gradnji za 
objekte komunalne infrastrukture, 

a sve u skladu s važećim Prostornim planom 
uređenja Općine Župa dubrovačka.'' 

 
Članak 2. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Petrača (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', br. 2/09) nakon članaka 
12. dodaje se članak 12 a., koji glasi: 
 
 ''Postupci započeti do stupanja na 
snagu ove Odluke dovršit će se po 
odredbama Prostornog plana uređenja 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 6/08).'' 

 
Članak 3. 

 
U svemu ostalome odredbe Odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja Petrača 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 2/09) ostaju 
nepromijenjene. 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''.  
 
KLASA: 350-02/09-01/07     
URBROJ: 2117/08-02-10-4 
 
Srebreno, 24. svibnja 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 

 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
37. 
 
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj 
76/07), članka 255. Odluke o donošenju 
prostornog plana uređenja Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'' br. 6/08) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 8/09) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
8. sjednici održanoj 24. svibnja 2010.  
donijelo je  
 

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 
o izradi Urbanističkog plana uređenja Plat 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Plat (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', br. 2/09) članak 12. 
mijenja se i glasi: 
 

''Ovom Odlukom zabranjuje se 
izdavanje akata kojima se odobrava zahvat u 
prostoru do donošenja Plana, ali ne duže od 
dvije godine od dana stupanja na snagu ove 
Odluke, tj. do izrade Urbanističkog plana. 

Temeljem ove Odluke dozvoljava se: 
- Rekonstrukcija postojećih zgrada 

i izgradnja pomoćnih građevina 
na građevinskoj čestici zgrade, 
koje služe za potrebe te zgrade,  

- Izdavanje rješenja o izvedenom 
stanju, lokacijskih dozvola i 
potvrda izvedenog stanja u svrhu 
''legalizacije'' objekata,  

- Izgradnja zamjenskih građevina, 
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- Izgradnja ogradnih i potpornih 
zidova,  

- Izdavanje akata o gradnji za 
interpolaciju obiteljskih 
građevina unutar izgrađenog 
dijela građevinskog područja 
naselja ukoliko se radi o uređenoj 
građevnoj čestici, 

- Izdavanje akata o gradnji za 
objekte komunalne infrastrukture, 

a sve u skladu s važećim Prostornim planom 
uređenja Općine Župa dubrovačka.'' 

 
Članak 2. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Plat (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', br. 2/09) nakon članaka 
12. dodaje se članak 12 a., koji glasi: 
 
 ''Postupci započeti do stupanja na 
snagu ove Odluke dovršit će se po 
odredbama Prostornog plana uređenja 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 6/08).'' 

 
Članak 3. 

 
U svemu ostalome odredbe Odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja Plat (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj 2/09) 
ostaju nepromijenjene. 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''.  
 
KLASA: 350-02/09-01/08     
URBROJ: 2117/08-02-10-4 
 
Srebreno, 24. svibnja 2010. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
38. 
 
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj 
76/07), članka 255. Odluke o donošenju 
prostornog plana uređenja Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'' br. 6/08) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 8/09) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
8. sjednici održanoj 24. svibnja 2010.  
donijelo je  
 

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 

o izradi Urbanističkog plana uređenja Školski 
centar 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Školski centar (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 2/09) članak 
12. mijenja se i glasi: 
 

''Ovom Odlukom zabranjuje se 
izdavanje akata kojima se odobrava zahvat u 
prostoru do donošenja Plana, ali ne duže od 
dvije godine od dana stupanja na snagu ove 
Odluke, tj. do izrade Urbanističkog plana. 

Temeljem ove Odluke dozvoljava se: 
- Rekonstrukcija postojećih zgrada 

i izgradnja pomoćnih građevina 
na građevinskoj čestici zgrade, 
koje služe za potrebe te zgrade,  

- Izdavanje rješenja o izvedenom 
stanju, lokacijskih dozvola i 
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potvrda izvedenog stanja u svrhu 
''legalizacije'' objekata,  

- Izgradnja zamjenskih građevina, 
- Izgradnja ogradnih i potpornih 

zidova,  
- Izdavanje akata o gradnji za 

interpolaciju obiteljskih 
građevina unutar izgrađenog 
dijela građevinskog područja 
naselja ukoliko se radi o uređenoj 
građevnoj čestici, 

- Izdavanje akata o gradnji za 
objekte komunalne infrastrukture, 

a sve u skladu s važećim Prostornim planom 
uređenja Općine Župa dubrovačka.'' 

 
Članak 2. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Školski centar (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 2/09) nakon 
članaka 12. dodaje se članak 12 a., koji glasi: 
 
 ''Postupci započeti do stupanja na 
snagu ove Odluke dovršit će se po 
odredbama Prostornog plana uređenja 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 6/08).'' 

 
Članak 3. 

 
U svemu ostalome odredbe Odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja Školski centar 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 2/09) ostaju 
nepromijenjene. 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''.  
 
KLASA: 350-02/09-01/09     

URBROJ: 2117/08-02-10-4 
 
Srebreno, 24. svibnja 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
39. 
 
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj 
76/07), članka 255. Odluke o donošenju 
prostornog plana uređenja Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'' br. 6/08) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 8/09) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
8. sjednici održanoj 24. svibnja 2010.  
donijelo je  
 

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 
o izradi Urbanističkog plana uređenja Soline 

Kostur 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Soline Kostur (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 2/09) članak 
12. mijenja se i glasi: 
 

''Ovom Odlukom zabranjuje se 
izdavanje akata kojima se odobrava zahvat u 
prostoru do donošenja Plana, ali ne duže od 
dvije godine od dana stupanja na snagu ove 
Odluke, tj. do izrade Urbanističkog plana. 

Temeljem ove Odluke dozvoljava se: 
- Rekonstrukcija postojećih zgrada 

i izgradnja pomoćnih građevina 
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na građevinskoj čestici zgrade, 
koje služe za potrebe te zgrade,  

- Izdavanje rješenja o izvedenom 
stanju, lokacijskih dozvola i 
potvrda izvedenog stanja u svrhu 
''legalizacije'' objekata,  

- Izgradnja zamjenskih građevina, 
- Izgradnja ogradnih i potpornih 

zidova,  
- Izdavanje akata o gradnji za 

interpolaciju obiteljskih 
građevina unutar izgrađenog 
dijela građevinskog područja 
naselja ukoliko se radi o uređenoj 
građevnoj čestici, 

- Izdavanje akata o gradnji za 
objekte komunalne infrastrukture, 

a sve u skladu s važećim Prostornim planom 
uređenja Općine Župa dubrovačka.'' 

 
Članak 2. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Soline Kostur (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 2/09) nakon 
članaka 12. dodaje se članak 12 a., koji glasi: 
 
 ''Postupci započeti do stupanja na 
snagu ove Odluke dovršit će se po 
odredbama Prostornog plana uređenja 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 6/08).'' 

 
Članak 3. 

 
U svemu ostalome odredbe Odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja Soline Kostur 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 2/09) ostaju 
nepromijenjene. 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''.  
 
KLASA: 350-02/09-01/10     
URBROJ: 2117/08-02-10-4 
 
Srebreno, 24. svibnja 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
40. 
 
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj 
76/07), članka 255. Odluke o donošenju 
prostornog plana uređenja Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'' br. 6/08) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 8/09) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
8. sjednici održanoj 24. svibnja 2010.  
donijelo je  
 

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 

o izradi Urbanističkog plana uređenja 
Srebreno I 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Srebreno I (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 2/09) članak 
12. mijenja se i glasi: 
 

''Ovom Odlukom zabranjuje se 
izdavanje akata kojima se odobrava zahvat u 
prostoru do donošenja Plana, ali ne duže od 
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dvije godine od dana stupanja na snagu ove 
Odluke, tj. do izrade Urbanističkog plana. 

Temeljem ove Odluke dozvoljava se: 
- Rekonstrukcija postojećih zgrada 

i izgradnja pomoćnih građevina 
na građevinskoj čestici zgrade, 
koje služe za potrebe te zgrade,  

- Izdavanje rješenja o izvedenom 
stanju, lokacijskih dozvola i 
potvrda izvedenog stanja u svrhu 
''legalizacije'' objekata,  

- Izgradnja zamjenskih građevina, 
- Izgradnja ogradnih i potpornih 

zidova,  
- Izdavanje akata o gradnji za 

interpolaciju obiteljskih 
građevina unutar izgrađenog 
dijela građevinskog područja 
naselja ukoliko se radi o uređenoj 
građevnoj čestici, 

- Izdavanje akata o gradnji za 
objekte komunalne infrastrukture, 

a sve u skladu s važećim Prostornim planom 
uređenja Općine Župa dubrovačka.'' 

 
Članak 2. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Srebreno I (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 2/09) nakon 
članaka 12. dodaje se članak 12 a., koji glasi: 
 
 ''Postupci započeti do stupanja na 
snagu ove Odluke dovršit će se po 
odredbama Prostornog plana uređenja 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 6/08).'' 

 
Članak 3. 

 
U svemu ostalome odredbe Odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja Srebreno I 
(''Službeni glasnik Općine Župa 

dubrovačka'', broj 2/09) ostaju 
nepromijenjene. 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''.  
 
KLASA: 350-02/09-01/11     
URBROJ: 2117/08-02-10-4 
 
Srebreno, 24. svibnja 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
41. 
 
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj 
76/07), članka 255. Odluke o donošenju 
prostornog plana uređenja Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'' br. 6/08) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 8/09) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
8. sjednici održanoj 24. svibnja 2010.  
donijelo je  
 

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 

o izradi Urbanističkog plana uređenja 
Srebreno II 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Srebreno II (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 2/09) članak 
12. mijenja se i glasi: 
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''Ovom Odlukom zabranjuje se 

izdavanje akata kojima se odobrava zahvat u 
prostoru do donošenja Plana, ali ne duže od 
dvije godine od dana stupanja na snagu ove 
Odluke, tj. do izrade Urbanističkog plana. 

Temeljem ove Odluke dozvoljava se: 
- Rekonstrukcija postojećih zgrada 

i izgradnja pomoćnih građevina 
na građevinskoj čestici zgrade, 
koje služe za potrebe te zgrade,  

- Izdavanje rješenja o izvedenom 
stanju, lokacijskih dozvola i 
potvrda izvedenog stanja u svrhu 
''legalizacije'' objekata,  

- Izgradnja zamjenskih građevina, 
- Izgradnja ogradnih i potpornih 

zidova,  
- Izdavanje akata o gradnji za 

interpolaciju obiteljskih 
građevina unutar izgrađenog 
dijela građevinskog područja 
naselja ukoliko se radi o uređenoj 
građevnoj čestici, 

- Izdavanje akata o gradnji za 
objekte komunalne infrastrukture, 

a sve u skladu s važećim Prostornim planom 
uređenja Općine Župa dubrovačka.'' 

 
Članak 2. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Srebreno II (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 2/09) nakon 
članaka 12. dodaje se članak 12 a., koji glasi: 
 
 ''Postupci započeti do stupanja na 
snagu ove Odluke dovršit će se po 
odredbama Prostornog plana uređenja 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 6/08).'' 

 
Članak 3. 

 

U svemu ostalome odredbe Odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja Srebreno II 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 2/09) ostaju 
nepromijenjene. 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''.  
 
KLASA: 350-02/09-01/12     
URBROJ: 2117/08-02-10-4 
 
Srebreno, 24. svibnja 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
42. 
 
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj 
76/07), članka 255. Odluke o donošenju 
prostornog plana uređenja Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'' br. 6/08) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 8/09) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
8. sjednici održanoj 24. svibnja 2010.  
donijelo je  
 

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 
o izradi Urbanističkog plana uređenja Sv. 

Vicenzo 
 

Članak 1. 
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U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Sv. Vicenzo (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 2/09) članak 
12. mijenja se i glasi: 
 

''Ovom Odlukom zabranjuje se 
izdavanje akata kojima se odobrava zahvat u 
prostoru do donošenja Plana, ali ne duže od 
dvije godine od dana stupanja na snagu ove 
Odluke, tj. do izrade Urbanističkog plana. 

Temeljem ove Odluke dozvoljava se: 
- Rekonstrukcija postojećih zgrada 

i izgradnja pomoćnih građevina 
na građevinskoj čestici zgrade, 
koje služe za potrebe te zgrade,  

- Izdavanje rješenja o izvedenom 
stanju, lokacijskih dozvola i 
potvrda izvedenog stanja u svrhu 
''legalizacije'' objekata,  

- Izgradnja zamjenskih građevina, 
- Izgradnja ogradnih i potpornih 

zidova,  
- Izdavanje akata o gradnji za 

interpolaciju obiteljskih 
građevina unutar izgrađenog 
dijela građevinskog područja 
naselja ukoliko se radi o uređenoj 
građevnoj čestici, 

- Izdavanje akata o gradnji za 
objekte komunalne infrastrukture, 

a sve u skladu s važećim Prostornim planom 
uređenja Općine Župa dubrovačka.'' 

 
Članak 2. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Sv. Vicenzo (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 2/09) nakon 
članaka 12. dodaje se članak 12 a., koji glasi: 
 
 ''Postupci započeti do stupanja na 
snagu ove Odluke dovršit će se po 
odredbama Prostornog plana uređenja 

Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 6/08).'' 

 
Članak 3. 

 
U svemu ostalome odredbe Odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja Sv. Vicenzo 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 2/09) ostaju 
nepromijenjene. 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''.  
 
KLASA: 350-02/09-01/13     
URBROJ: 2117/08-02-10-4 
 
Srebreno, 24. svibnja 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
43. 
 
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj 
76/07), članka 255. Odluke o donošenju 
prostornog plana uređenja Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'' br. 6/08) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 8/09) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
8. sjednici održanoj 24. svibnja 2010.  
donijelo je  

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 

o izradi Urbanističkog plana uređenja 
Zuzorini dvori 



Općina Župa dubrovačka               Službeni glasnik broj 5                 Srebreno, 24. svibnja 2010. 
 

 
 

 
13 
 

 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Zuzorini dvori (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 2/09) članak 
12. mijenja se i glasi: 
 

''Ovom Odlukom zabranjuje se 
izdavanje akata kojima se odobrava zahvat u 
prostoru do donošenja Plana, ali ne duže od 
dvije godine od dana stupanja na snagu ove 
Odluke, tj. do izrade Urbanističkog plana. 

Temeljem ove Odluke dozvoljava se: 
- Rekonstrukcija postojećih zgrada 

i izgradnja pomoćnih građevina 
na građevinskoj čestici zgrade, 
koje služe za potrebe te zgrade,  

- Izdavanje rješenja o izvedenom 
stanju, lokacijskih dozvola i 
potvrda izvedenog stanja u svrhu 
''legalizacije'' objekata,  

- Izgradnja zamjenskih građevina, 
- Izgradnja ogradnih i potpornih 

zidova,  
- Izdavanje akata o gradnji za 

interpolaciju obiteljskih 
građevina unutar izgrađenog 
dijela građevinskog područja 
naselja ukoliko se radi o uređenoj 
građevnoj čestici, 

- Izdavanje akata o gradnji za 
objekte komunalne infrastrukture, 

a sve u skladu s važećim Prostornim planom 
uređenja Općine Župa dubrovačka.'' 

 
Članak 2. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Zuzorini dvori (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 2/09) nakon 
članaka 12. dodaje se članak 12 a., koji glasi: 
 

 ''Postupci započeti do stupanja na 
snagu ove Odluke dovršit će se po 
odredbama Prostornog plana uređenja 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 6/08).'' 

 
Članak 3. 

 
U svemu ostalome odredbe Odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja Zuzorini dvori 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 2/09) ostaju 
nepromijenjene. 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''.  
 
KLASA: 350-02/09-01/14     
URBROJ: 2117/08-02-10-4 
 
Srebreno, 24. svibnja 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
44. 
 
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj 
76/07), članka 255. Odluke o donošenju 
prostornog plana uređenja Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'' br. 6/08) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 8/09) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
8. sjednici održanoj 24. svibnja 2010.  
donijelo je  
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O D L U K U 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 
o izradi Urbanističkog plana uređenja Mlini 

Zavrelje 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Mlini Zavrelje (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 2/09) članak 
12. mijenja se i glasi: 
 

''Ovom Odlukom zabranjuje se 
izdavanje akata kojima se odobrava zahvat u 
prostoru do donošenja Plana, ali ne duže od 
dvije godine od dana stupanja na snagu ove 
Odluke, tj. do izrade Urbanističkog plana. 

Temeljem ove Odluke dozvoljava se: 
- Rekonstrukcija postojećih zgrada 

i izgradnja pomoćnih građevina 
na građevinskoj čestici zgrade, 
koje služe za potrebe te zgrade,  

- Izdavanje rješenja o izvedenom 
stanju, lokacijskih dozvola i 
potvrda izvedenog stanja u svrhu 
''legalizacije'' objekata,  

- Izgradnja zamjenskih građevina, 
- Izgradnja ogradnih i potpornih 

zidova,  
- Izdavanje akata o gradnji za 

interpolaciju obiteljskih 
građevina unutar izgrađenog 
dijela građevinskog područja 
naselja ukoliko se radi o uređenoj 
građevnoj čestici, 

- Izdavanje akata o gradnji za 
objekte komunalne infrastrukture, 

a sve u skladu s važećim Prostornim planom 
uređenja Općine Župa dubrovačka.'' 

 
Članak 2. 

 

U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Mlini Zavrelje (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 2/09) nakon 
članaka 12. dodaje se članak 12 a., koji glasi: 
 
 ''Postupci započeti do stupanja na 
snagu ove Odluke dovršit će se po 
odredbama Prostornog plana uređenja 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 6/08).'' 

 
Članak 3. 

 
U svemu ostalome odredbe Odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja Mlini Zavrelje 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 2/09) ostaju 
nepromijenjene. 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''.  
 
KLASA: 350-02/09-01/15     
URBROJ: 2117/08-02-10-4 
 
Srebreno, 24. svibnja 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
45. 
 
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj 
76/07), članka 255. Odluke o donošenju 
prostornog plana uređenja Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'' br. 6/08) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
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Općine Župa dubrovačka'', br. 8/09) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
8. sjednici održanoj 24. svibnja 2010.  
donijelo je  
 

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE o 

izradi Urbanističkog plana uređenja Kupari II, IV 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Kupari II, IV (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 2/09) članak 
12. mijenja se i glasi: 
 

''Ovom Odlukom zabranjuje se 
izdavanje akata kojima se odobrava zahvat u 
prostoru do donošenja Plana, ali ne duže od 
dvije godine od dana stupanja na snagu ove 
Odluke, tj. do izrade Urbanističkog plana. 

Temeljem ove Odluke dozvoljava se: 
- Rekonstrukcija postojećih zgrada 

i izgradnja pomoćnih građevina 
na građevinskoj čestici zgrade, 
koje služe za potrebe te zgrade,  

- Izdavanje rješenja o izvedenom 
stanju, lokacijskih dozvola i 
potvrda izvedenog stanja u svrhu 
''legalizacije'' objekata,  

- Izgradnja zamjenskih građevina, 
- Izgradnja ogradnih i potpornih 

zidova,  
- Izdavanje akata o gradnji za 

interpolaciju obiteljskih 
građevina unutar izgrađenog 
dijela građevinskog područja 
naselja ukoliko se radi o uređenoj 
građevnoj čestici, 

- Izdavanje akata o gradnji za 
objekte komunalne infrastrukture, 

a sve u skladu s važećim Prostornim planom 
uređenja Općine Župa dubrovačka.'' 

 

 
Članak 2. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Kupari II, IV (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 2/09) nakon 
članaka 12. dodaje se članak 12 a., koji glasi: 
 
 ''Postupci započeti do stupanja na 
snagu ove Odluke dovršit će se po 
odredbama Prostornog plana uređenja 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 6/08).'' 

 
Članak 3. 

 
U svemu ostalome odredbe Odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja Kupari II, IV 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 2/09) ostaju 
nepromijenjene. 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''.  
 
KLASA: 350-02/09-01/16     
URBROJ: 2117/08-02-10-4 
 
Srebreno, 24. svibnja 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
46. 
 
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj 
76/07), članka 255. Odluke o donošenju 
prostornog plana uređenja Općine Župa 
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dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'' br. 6/08) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 8/09) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
8. sjednici održanoj 24. svibnja 2010.  
donijelo je  
 
 

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 
o izradi Urbanističkog plana uređenja Kupari V 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Kupari V (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 2/09) članak 
12. mijenja se i glasi: 
 

''Ovom Odlukom zabranjuje se 
izdavanje akata kojima se odobrava zahvat u 
prostoru do donošenja Plana, ali ne duže od 
dvije godine od dana stupanja na snagu ove 
Odluke, tj. do izrade Urbanističkog plana. 

Temeljem ove Odluke dozvoljava se: 
- Rekonstrukcija postojećih zgrada 

i izgradnja pomoćnih građevina 
na građevinskoj čestici zgrade, 
koje služe za potrebe te zgrade,  

- Izdavanje rješenja o izvedenom 
stanju, lokacijskih dozvola i 
potvrda izvedenog stanja u svrhu 
''legalizacije'' objekata,  

- Izgradnja zamjenskih građevina, 
- Izgradnja ogradnih i potpornih 

zidova,  
- Izdavanje akata o gradnji za 

interpolaciju obiteljskih 
građevina unutar izgrađenog 
dijela građevinskog područja 
naselja ukoliko se radi o uređenoj 
građevnoj čestici, 

- Izdavanje akata o gradnji za 
objekte komunalne infrastrukture, 

a sve u skladu s važećim Prostornim planom 
uređenja Općine Župa dubrovačka.'' 

 
Članak 2. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Kupari V (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 2/09) nakon 
članaka 12. dodaje se članak 12 a., koji glasi: 
 
 ''Postupci započeti do stupanja na 
snagu ove Odluke dovršit će se po 
odredbama Prostornog plana uređenja 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 6/08).'' 

 
Članak 3. 

 
U svemu ostalome odredbe Odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja Kupari V 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 2/09) ostaju 
nepromijenjene. 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''.  
 
KLASA: 350-02/09-01/17     
URBROJ: 2117/08-02-10-4 
 
Srebreno, 24. svibnja 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
47. 
 



Općina Župa dubrovačka               Službeni glasnik broj 5                 Srebreno, 24. svibnja 2010. 
 

 
 

 
17 
 

 

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj 
76/07), članka 255. Odluke o donošenju 
prostornog plana uređenja Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'' br. 6/08) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 8/09) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
8. sjednici održanoj 24. svibnja 2010.  
donijelo je  
 

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 
o izradi Urbanističkog plana uređenja Buići 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Buići (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', br. 2/09) članak 12. 
mijenja se i glasi: 
 

''Ovom Odlukom zabranjuje se 
izdavanje akata kojima se odobrava zahvat u 
prostoru do donošenja Plana, ali ne duže od 
dvije godine od dana stupanja na snagu ove 
Odluke, tj. do izrade Urbanističkog plana. 

Temeljem ove Odluke dozvoljava se: 
- Rekonstrukcija postojećih zgrada 

i izgradnja pomoćnih građevina 
na građevinskoj čestici zgrade, 
koje služe za potrebe te zgrade,  

- Izdavanje rješenja o izvedenom 
stanju, lokacijskih dozvola i 
potvrda izvedenog stanja u svrhu 
''legalizacije'' objekata,  

- Izgradnja zamjenskih građevina, 
- Izgradnja ogradnih i potpornih 

zidova,  
- Izdavanje akata o gradnji za 

interpolaciju obiteljskih 
građevina unutar izgrađenog 
dijela građevinskog područja 

naselja ukoliko se radi o uređenoj 
građevnoj čestici, 

- Izdavanje akata o gradnji za 
objekte komunalne infrastrukture, 

a sve u skladu s važećim Prostornim planom 
uređenja Općine Župa dubrovačka.'' 

 
Članak 2. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Buići (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', br. 2/09) nakon članaka 
12. dodaje se članak 12 a., koji glasi: 
 
 ''Postupci započeti do stupanja na 
snagu ove Odluke dovršit će se po 
odredbama Prostornog plana uređenja 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 6/08).'' 

 
Članak 3. 

 
U svemu ostalome odredbe Odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja Buići 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 2/09) ostaju 
nepromijenjene. 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''.  
 
KLASA: 350-02/09-01/19     
URBROJ: 2117/08-02-10-4 
 
Srebreno, 24. svibnja 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
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48. 
 
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj 
76/07), članka 255. Odluke o donošenju 
prostornog plana uređenja Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'' br. 6/08) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 8/09) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
8. sjednici održanoj 24. svibnja 2010.  
donijelo je  
 

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 
o izradi Urbanističkog plana uređenja Blato 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Blato (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', br. 2/09) članak 12. 
mijenja se i glasi: 
 

''Ovom Odlukom zabranjuje se 
izdavanje akata kojima se odobrava zahvat u 
prostoru do donošenja Plana, ali ne duže od 
dvije godine od dana stupanja na snagu ove 
Odluke, tj. do izrade Urbanističkog plana. 

Temeljem ove Odluke dozvoljava se: 
- Rekonstrukcija postojećih zgrada 

i izgradnja pomoćnih građevina 
na građevinskoj čestici zgrade, 
koje služe za potrebe te zgrade,  

- Izdavanje rješenja o izvedenom 
stanju, lokacijskih dozvola i 
potvrda izvedenog stanja u svrhu 
''legalizacije'' objekata,  

- Izgradnja zamjenskih građevina, 
- Izgradnja ogradnih i potpornih 

zidova,  
- Izdavanje akata o gradnji za 

interpolaciju obiteljskih 

građevina unutar izgrađenog 
dijela građevinskog područja 
naselja ukoliko se radi o uređenoj 
građevnoj čestici, 

- Izdavanje akata o gradnji za 
objekte komunalne infrastrukture, 

a sve u skladu s važećim Prostornim planom 
uređenja Općine Župa dubrovačka.'' 

 
Članak 2. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Blato (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', br. 2/09) nakon članaka 
12. dodaje se članak 12 a., koji glasi: 
 ''Postupci započeti do stupanja na 
snagu ove Odluke dovršit će se po 
odredbama Prostornog plana uređenja 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 6/08).'' 

 
Članak 3. 

 
U svemu ostalome odredbe Odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja Blato 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 2/09) ostaju 
nepromijenjene. 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''.  
 
KLASA: 350-02/09-01/20     
URBROJ: 2117/08-02-10-4 
 
Srebreno, 24. svibnja 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
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49. 
 
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj 
76/07), članka 255. Odluke o donošenju 
prostornog plana uređenja Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'' br. 6/08) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 8/09) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
8. sjednici održanoj 24. svibnja 2010.  
donijelo je  
 

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 

o izradi Urbanističkog plana uređenja 
Čelopeci 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Čelopeci (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', br. 2/09) članak 12. 
mijenja se i glasi: 
 

''Ovom Odlukom zabranjuje se 
izdavanje akata kojima se odobrava zahvat u 
prostoru do donošenja Plana, ali ne duže od 
dvije godine od dana stupanja na snagu ove 
Odluke, tj. do izrade Urbanističkog plana. 

Temeljem ove Odluke dozvoljava se: 
- Rekonstrukcija postojećih zgrada 

i izgradnja pomoćnih građevina 
na građevinskoj čestici zgrade, 
koje služe za potrebe te zgrade,  

- Izdavanje rješenja o izvedenom 
stanju, lokacijskih dozvola i 
potvrda izvedenog stanja u svrhu 
''legalizacije'' objekata,  

- Izgradnja zamjenskih građevina, 
- Izgradnja ogradnih i potpornih 

zidova,  

- Izdavanje akata o gradnji za 
interpolaciju obiteljskih 
građevina unutar izgrađenog 
dijela građevinskog područja 
naselja ukoliko se radi o uređenoj 
građevnoj čestici, 

- Izdavanje akata o gradnji za 
objekte komunalne infrastrukture, 

a sve u skladu s važećim Prostornim planom 
uređenja Općine Župa dubrovačka.'' 

 
Članak 2. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Čelopeci (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', br. 2/09) nakon članaka 
12. dodaje se članak 12 a., koji glasi: 
 
 ''Postupci započeti do stupanja na 
snagu ove Odluke dovršit će se po 
odredbama Prostornog plana uređenja 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 6/08).'' 

 
Članak 3. 

 
U svemu ostalome odredbe Odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja Čelopeci 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 2/09) ostaju 
nepromijenjene. 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''.  
 
KLASA: 350-02/09-01/21     
URBROJ: 2117/08-02-10-4 
 
Srebreno, 24. svibnja 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
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 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
50. 
 
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj 
76/07), članka 255. Odluke o donošenju 
prostornog plana uređenja Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'' br. 6/08) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 8/09) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
8. sjednici održanoj 24. svibnja 2010.  
donijelo je  
 
 

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 

o izradi Urbanističkog plana uređenja 
Žarkovica 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Žarkovica (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 2/09) članak 
12. mijenja se i glasi: 
 

''Ovom Odlukom zabranjuje se 
izdavanje akata kojima se odobrava zahvat u 
prostoru do donošenja Plana, ali ne duže od 
dvije godine od dana stupanja na snagu ove 
Odluke, tj. do izrade Urbanističkog plana. 

Temeljem ove Odluke dozvoljava se: 
- Rekonstrukcija postojećih zgrada 

i izgradnja pomoćnih građevina 
na građevinskoj čestici zgrade, 
koje služe za potrebe te zgrade,  

- Izdavanje rješenja o izvedenom 
stanju, lokacijskih dozvola i 

potvrda izvedenog stanja u svrhu 
''legalizacije'' objekata,  

- Izgradnja zamjenskih građevina, 
- Izgradnja ogradnih i potpornih 

zidova,  
- Izdavanje akata o gradnji za 

interpolaciju obiteljskih 
građevina unutar izgrađenog 
dijela građevinskog područja 
naselja ukoliko se radi o uređenoj 
građevnoj čestici, 

- Izdavanje akata o gradnji za 
objekte komunalne infrastrukture, 

a sve u skladu s važećim Prostornim planom 
uređenja Općine Župa dubrovačka.'' 

 
Članak 2. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Žarkovica (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 2/09) nakon 
članaka 12. dodaje se članak 12 a., koji glasi: 
 
 ''Postupci započeti do stupanja na 
snagu ove Odluke dovršit će se po 
odredbama Prostornog plana uređenja 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 6/08).'' 

 
Članak 3. 

 
U svemu ostalome odredbe Odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja Žarkovica 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 2/09) ostaju 
nepromijenjene. 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''.  
 
KLASA: 350-02/09-01/22     
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URBROJ: 2117/08-02-10-4 
 
Srebreno, 24. svibnja 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
51. 
 
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj 
76/07), članka 255. Odluke o donošenju 
prostornog plana uređenja Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'' br. 6/08) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 8/09) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
8. sjednici održanoj 24. svibnja 2010.  
donijelo je  
 
 

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 

o izradi Urbanističkog plana uređenja 
Poslovna zona Gornji Brgat 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Poslovna zona Gornji Brgat 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', br. 2/09) članak 12. mijenja se 
i glasi: 
 

''Ovom Odlukom zabranjuje se 
izdavanje akata kojima se odobrava zahvat u 
prostoru do donošenja Plana, ali ne duže od 
dvije godine od dana stupanja na snagu ove 
Odluke, tj. do izrade Urbanističkog plana. 

Temeljem ove Odluke dozvoljava se: 

- Rekonstrukcija postojećih zgrada 
i izgradnja pomoćnih građevina 
na građevinskoj čestici zgrade, 
koje služe za potrebe te zgrade,  

- Izdavanje rješenja o izvedenom 
stanju, lokacijskih dozvola i 
potvrda izvedenog stanja u svrhu 
''legalizacije'' objekata,  

- Izgradnja zamjenskih građevina, 
- Izgradnja ogradnih i potpornih 

zidova,  
- Izdavanje akata o gradnji za 

interpolaciju obiteljskih 
građevina unutar izgrađenog 
dijela građevinskog područja 
naselja ukoliko se radi o uređenoj 
građevnoj čestici, 

- Izdavanje akata o gradnji za 
objekte komunalne infrastrukture, 

a sve u skladu s važećim Prostornim planom 
uređenja Općine Župa dubrovačka.'' 

 
Članak 2. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Poslovna zona Gornji Brgat 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', br. 2/09) nakon članaka 12. 
dodaje se članak 12 a., koji glasi: 
 
 ''Postupci započeti do stupanja na 
snagu ove Odluke dovršit će se po 
odredbama Prostornog plana uređenja 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 6/08).'' 

 
Članak 3. 

 
U svemu ostalome odredbe Odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja Poslovna zona 
Gornji Brgat (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 2/09) ostaju 
nepromijenjene. 

Članak 4. 
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Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''.  
 
KLASA: 350-02/09-01/23     
URBROJ: 2117/08-02-10-4 
 
Srebreno, 24. svibnja 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
52. 
 
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj 
76/07), članka 255. Odluke o donošenju 
prostornog plana uređenja Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'' br. 6/08) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 8/09) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
8. sjednici održanoj 24. svibnja 2010.  
donijelo je  
 
 

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 

o izradi Urbanističkog plana uređenja Gornji 
Brgat 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Gornji Brgat (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 2/09) članak 
12. mijenja se i glasi: 
 

''Ovom Odlukom zabranjuje se 
izdavanje akata kojima se odobrava zahvat u 

prostoru do donošenja Plana, ali ne duže od 
dvije godine od dana stupanja na snagu ove 
Odluke, tj. do izrade Urbanističkog plana. 

Temeljem ove Odluke dozvoljava se: 
- Rekonstrukcija postojećih zgrada 

i izgradnja pomoćnih građevina 
na građevinskoj čestici zgrade, 
koje služe za potrebe te zgrade,  

- Izdavanje rješenja o izvedenom 
stanju, lokacijskih dozvola i 
potvrda izvedenog stanja u svrhu 
''legalizacije'' objekata,  

- Izgradnja zamjenskih građevina, 
- Izgradnja ogradnih i potpornih 

zidova,  
- Izdavanje akata o gradnji za 

interpolaciju obiteljskih 
građevina unutar izgrađenog 
dijela građevinskog područja 
naselja ukoliko se radi o uređenoj 
građevnoj čestici, 

- Izdavanje akata o gradnji za 
objekte komunalne infrastrukture, 

a sve u skladu s važećim Prostornim planom 
uređenja Općine Župa dubrovačka.'' 

 
Članak 2. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Gornji Brgat (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 2/09) nakon 
članaka 12. dodaje se članak 12 a., koji glasi: 
 
 ''Postupci započeti do stupanja na 
snagu ove Odluke dovršit će se po 
odredbama Prostornog plana uređenja 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 6/08).'' 

 
Članak 3. 

 
U svemu ostalome odredbe Odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja Gornji Brgat 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
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dubrovačka'', broj 2/09) ostaju 
nepromijenjene. 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''.  
 
KLASA: 350-02/09-01/18     
URBROJ: 2117/08-02-10-4 
 
Srebreno, 24. svibnja 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
53. 
 
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj 
76/07), članka 255. Odluke o donošenju 
prostornog plana uređenja Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'' br. 6/08) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 8/09) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
8. sjednici održanoj 24. svibnja 2010.  
donijelo je  
 

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 

o izradi Urbanističkog plana uređenja Dubac-
Dočine 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Dubac-Dočine (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 2/09) članak 
12. mijenja se i glasi: 

 
''Ovom Odlukom zabranjuje se 

izdavanje akata kojima se odobrava zahvat u 
prostoru do donošenja Plana, ali ne duže od 
dvije godine od dana stupanja na snagu ove 
Odluke, tj. do izrade Urbanističkog plana. 

Temeljem ove Odluke dozvoljava se: 
- Rekonstrukcija postojećih zgrada 

i izgradnja pomoćnih građevina 
na građevinskoj čestici zgrade, 
koje služe za potrebe te zgrade,  

- Izdavanje rješenja o izvedenom 
stanju, lokacijskih dozvola i 
potvrda izvedenog stanja u svrhu 
''legalizacije'' objekata,  

- Izgradnja zamjenskih građevina, 
- Izgradnja ogradnih i potpornih 

zidova,  
- Izdavanje akata o gradnji za 

interpolaciju obiteljskih 
građevina unutar izgrađenog 
dijela građevinskog područja 
naselja ukoliko se radi o uređenoj 
građevnoj čestici, 

- Izdavanje akata o gradnji za 
objekte komunalne infrastrukture, 

a sve u skladu s važećim Prostornim planom 
uređenja Općine Župa dubrovačka.'' 

 
Članak 2. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Dubac-Dočine (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 2/09) nakon 
članaka 12. dodaje se članak 12 a., koji glasi: 
 
 ''Postupci započeti do stupanja na 
snagu ove Odluke dovršit će se po 
odredbama Prostornog plana uređenja 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 6/08).'' 

 
Članak 3. 
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U svemu ostalome odredbe Odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja Dubac-Dočine 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 2/09) ostaju 
nepromijenjene. 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''.  
 
KLASA: 350-02/09-01/24     
URBROJ: 2117/08-02-10-4 
 
Srebreno, 24. svibnja 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
54. 
 
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj 
76/07), članka 255. Odluke o donošenju 
prostornog plana uređenja Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'' br. 6/08) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 8/09) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
8. sjednici održanoj 24. svibnja 2010.  
donijelo je  
 

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 

o izradi Urbanističkog plana uređenja – 
Pastoralni centar 

 
Članak 1. 

 

U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Pastoralni centar (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 2/09) članak 
12. mijenja se i glasi: 
 

''Ovom Odlukom zabranjuje se 
izdavanje akata kojima se odobrava zahvat u 
prostoru do donošenja Plana, ali ne duže od 
dvije godine od dana stupanja na snagu ove 
Odluke, tj. do izrade Urbanističkog plana. 

Temeljem ove Odluke dozvoljava se: 
- Rekonstrukcija postojećih zgrada 

i izgradnja pomoćnih građevina 
na građevinskoj čestici zgrade, 
koje služe za potrebe te zgrade,  

- Izdavanje rješenja o izvedenom 
stanju, lokacijskih dozvola i 
potvrda izvedenog stanja u svrhu 
''legalizacije'' objekata,  

- Izgradnja zamjenskih građevina, 
- Izgradnja ogradnih i potpornih 

zidova,  
- Izdavanje akata o gradnji za 

interpolaciju obiteljskih 
građevina unutar izgrađenog 
dijela građevinskog područja 
naselja ukoliko se radi o uređenoj 
građevnoj čestici, 

- Izdavanje akata o gradnji za 
objekte komunalne infrastrukture, 

a sve u skladu s važećim Prostornim planom 
uređenja Općine Župa dubrovačka.'' 

 
Članak 2. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Pastoralni centar (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 2/09) nakon 
članaka 12. dodaje se članak 12 a., koji glasi: 
 
 ''Postupci započeti do stupanja na 
snagu ove Odluke dovršit će se po 
odredbama Prostornog plana uređenja 
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Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 6/08).'' 

 
Članak 3. 

 
U svemu ostalome odredbe Odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja Pastoralni 
centar (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 2/09) ostaju 
nepromijenjene. 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''.  
 
KLASA: 350-02/09-01/25     
URBROJ: 2117/08-02-10-4 
 
Srebreno, 24. svibnja 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
55. 
 
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj 
76/07), članka 255. Odluke o donošenju 
prostornog plana uređenja Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'' br. 6/08) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 8/09) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
8. sjednici održanoj 24. svibnja 2010.  
donijelo je  
 

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 

o izradi Urbanističkog plana uređenja 
Rekreacijska zona Petrača 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Rekreacijska zona Petrača 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', br. 2/09) članak 12. mijenja se 
i glasi: 
 

''Ovom Odlukom zabranjuje se 
izdavanje akata kojima se odobrava zahvat u 
prostoru do donošenja Plana, ali ne duže od 
dvije godine od dana stupanja na snagu ove 
Odluke, tj. do izrade Urbanističkog plana. 

Temeljem ove Odluke dozvoljava se: 
- Rekonstrukcija postojećih zgrada 

i izgradnja pomoćnih građevina 
na građevinskoj čestici zgrade, 
koje služe za potrebe te zgrade,  

- Izdavanje rješenja o izvedenom 
stanju, lokacijskih dozvola i 
potvrda izvedenog stanja u svrhu 
''legalizacije'' objekata,  

- Izgradnja zamjenskih građevina, 
- Izgradnja ogradnih i potpornih 

zidova,  
- Izdavanje akata o gradnji za 

interpolaciju obiteljskih 
građevina unutar izgrađenog 
dijela građevinskog područja 
naselja ukoliko se radi o uređenoj 
građevnoj čestici, 

- Izdavanje akata o gradnji za 
objekte komunalne infrastrukture, 

a sve u skladu s važećim Prostornim planom 
uređenja Općine Župa dubrovačka.'' 

 
Članak 2. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Rekreacijska zona Petrača 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
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dubrovačka'', br. 2/09) nakon članaka 12. 
dodaje se članak 12 a., koji glasi: 
 
 ''Postupci započeti do stupanja na 
snagu ove Odluke dovršit će se po 
odredbama Prostornog plana uređenja 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 6/08).'' 

 
Članak 3. 

 
U svemu ostalome odredbe Odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja Rekreacijska 
zona Petrača (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 2/09) ostaju 
nepromijenjene. 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''.  
 
KLASA: 350-02/09-01/26     
URBROJ: 2117/08-02-10-4 
 
Srebreno, 24. svibnja 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
56. 
 
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj 
76/07), članka 255. Odluke o donošenju 
prostornog plana uređenja Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'' br. 6/08) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 8/09) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 

8. sjednici održanoj 24. svibnja 2010.  
donijelo je  
 
 

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 

o izradi Urbanističkog plana uređenja 
Mandaljena centar 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Mandaljena centar (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', br. 2/09) 
članak 12. mijenja se i glasi: 
 

''Ovom Odlukom zabranjuje se 
izdavanje akata kojima se odobrava zahvat u 
prostoru do donošenja Plana, ali ne duže od 
dvije godine od dana stupanja na snagu ove 
Odluke, tj. do izrade Urbanističkog plana. 

Temeljem ove Odluke dozvoljava se: 
- Rekonstrukcija postojećih zgrada 

i izgradnja pomoćnih građevina 
na građevinskoj čestici zgrade, 
koje služe za potrebe te zgrade,  

- Izdavanje rješenja o izvedenom 
stanju, lokacijskih dozvola i 
potvrda izvedenog stanja u svrhu 
''legalizacije'' objekata,  

- Izgradnja zamjenskih građevina, 
- Izgradnja ogradnih i potpornih 

zidova,  
- Izdavanje akata o gradnji za 

interpolaciju obiteljskih 
građevina unutar izgrađenog 
dijela građevinskog područja 
naselja ukoliko se radi o uređenoj 
građevnoj čestici, 

- Izdavanje akata o gradnji za 
objekte komunalne infrastrukture, 

a sve u skladu s važećim Prostornim planom 
uređenja Općine Župa dubrovačka.'' 
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Članak 2. 
 

U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Mandaljena centar (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', br. 2/09) 
nakon članaka 12. dodaje se članak 12 a., 
koji glasi: 
 
 ''Postupci započeti do stupanja na 
snagu ove Odluke dovršit će se po 
odredbama Prostornog plana uređenja 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 6/08).'' 

 
Članak 3. 

 
U svemu ostalome odredbe Odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja Mandaljena 
centar (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 2/09) ostaju 
nepromijenjene. 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''.  
 
KLASA: 350-02/09-01/27     
URBROJ: 2117/08-02-10-4 
 
Srebreno, 24. svibnja 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
57. 
 
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj 
76/07), članka 255. Odluke o donošenju 
prostornog plana uređenja Općine Župa 

dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'' br. 6/08) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 8/09) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
8. sjednici održanoj 24. svibnja 2010.  
donijelo je  
 

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 
o izradi Urbanističkog plana uređenja Plat-

Račić 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Plat-Račić (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 2/09) članak 
12. mijenja se i glasi: 
 

''Ovom Odlukom zabranjuje se 
izdavanje akata kojima se odobrava zahvat u 
prostoru do donošenja Plana, ali ne duže od 
dvije godine od dana stupanja na snagu ove 
Odluke, tj. do izrade Urbanističkog plana. 

Temeljem ove Odluke dozvoljava se: 
- Rekonstrukcija postojećih zgrada 

i izgradnja pomoćnih građevina 
na građevinskoj čestici zgrade, 
koje služe za potrebe te zgrade,  

- Izdavanje rješenja o izvedenom 
stanju, lokacijskih dozvola i 
potvrda izvedenog stanja u svrhu 
''legalizacije'' objekata,  

- Izgradnja zamjenskih građevina, 
- Izgradnja ogradnih i potpornih 

zidova,  
- Izdavanje akata o gradnji za 

interpolaciju obiteljskih 
građevina unutar izgrađenog 
dijela građevinskog područja 
naselja ukoliko se radi o uređenoj 
građevnoj čestici, 
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- Izdavanje akata o gradnji za 
objekte komunalne infrastrukture, 

a sve u skladu s važećim Prostornim planom 
uređenja Općine Župa dubrovačka.'' 

 
Članak 2. 

 
U Odluci o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Plat-Račić (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 2/09) nakon 
članaka 12. dodaje se članak 12 a., koji glasi: 
 
 ''Postupci započeti do stupanja na 
snagu ove Odluke dovršit će se po 
odredbama Prostornog plana uređenja 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', br. 6/08).'' 

 
Članak 3. 

 
U svemu ostalome odredbe Odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja Plat-Račić 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 2/09) ostaju 
nepromijenjene. 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''.  
 
KLASA: 350-02/09-01/28     
URBROJ: 2117/08-02-10-4 
 
Srebreno, 24. svibnja 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 


