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108.  
 
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07, 
38/09, 55/11, 90/11, 50/12), članka 255. 
Odluke o donošenju prostornog plana 
uređenja Općine Župa dubrovačka (Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka 06/08) i 
članka 26. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 
08/09) Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka na 28. sjednici održanoj 21. 
prosinca 2012. donijelo je 
 

ODLUKU  
O IZRADI CILJANIH IZMJENA I 
DOPUNA  PROSTORNOG PLANA 

UREĐENJA  
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA 

 
 
OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Donosi se Odluka o izradi Ciljanih izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka 06/08, 08/12), u daljnjem 
tekstu: Odluka. 

 
Članak 2. 

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za 
izradu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Župa dubrovačka (u 
daljnjem tekstu: Plan), obuhvat Ciljanih 
izmjena i dopuna Plana, ocjena stanja u 
obuhvatu Plana, ciljevi i programska 
polazišta za izradu Ciljanih izmjena i dopuna 
Plana, popis potrebnih stručnih podloga za 
izradu Ciljanih izmjena i dopuna Plana, 
način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i 
način pribavljanja kartografskih podloga, 
popis tijela i osoba određenih posebnim 
propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana 
iz područja svog djelokruga, te drugih 
sudionika koji će sudjelovati u izradi 
Ciljanih izmjena i dopuna Plana, rokovi za 
izradu Plana, te izvori financiranja Plana. 
 
 
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU 
PLANOVA 
 

Članak 3. 
Odluka se donosi temeljem obveza koje 
proizlaze iz odredbi članka 26. stavak 1. 
alineja 2. i članka 78. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07, 
38/09, 55/11, 90/11, 50/12) u daljnjem 
tekstu: Zakon. 
 
RAZLOZI ZA POKRETANJE 
IZMJENA I DOPUNA PLANA 
 

Članak 4. 
Osnovu za pokretanje izrade Ciljanih 
izmjena i dopuna Plana čini dopis Hotela 
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dubrovačka rivijera d.d. od 24. listopada 
2012. (naša Klasa:350-02/12-01/29) kojim 
se traži ciljana izmjena i dopuna PPUO Župa 
dubrovačka radi omogućavanja realizacije 
projekta rekonstrukcije i nadogradnje 
postojećeg hotela "Mlini". 
 
OBUHVAT CILJANIH IZMJENA I 
DOPUNA PLANA 
 

Članak 5. 
Obuhvat Ciljanih izmjena i dopuna Plana 
odnosi se na izmjene i dopune Odredbi za 
provođenje Prostornog plana uređenja 
Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik 
Općine broj 06/08, 08/12) te na izmjene i 
dopune u tekstualnom dijelu Plana, 
Obrazloženju. 
 
 
OCJENA STANJA U OBUHVATU 
PLANA 
 

Članak 6. 
Ocjenom stanja u prostoru uočeno je plansko 
ograničenje u postupku izdavanja akta kojim 
se odobrava rekonstrukcija i dogradnja 
hotela Mlini, a koji se odnosi na smještaj 
potrebnog broja parkirnih mjesta. Treba 
istaknuti da gospodarski procesi na području 
Općine uvjetuju reviziju utvrđenih planskih 
ograničenja i obveza. 
Potrebne korekcije Plana utvrđene su 
dopisom Hotela dubrovačka rivijera d.d. od 
24. listopada 2012. (naša Klasa:350-02/12-
01/29).  
 
 
CILJEVI I PROGRAMSKA 
POLAZIŠTA 
 

Članak 7. 

Osnovni cilj izrade Ciljanih izmjena i 
dopuna Plana  je omogućiti bržu realizaciju 
ulaganja u rekonstrukciju i dogradnja unutar 
zone  ugostiteljsko-turističke namjene u 
naselju Mlini, a unutar obuhvata planiranog 
UPU-a ''Mlini-Zavrelje''. 
 
 
POPIS STRUČNIH PODLOGA 
POTREBNIH ZA IZRADU PLANA 
 

Članak 8. 
Sukladno odredbama članka 17. Pravilnika o 
sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, 
obveznim prostornim pokazateljima i 
standardu elaborata prostornih planova 
(Narodne novine 106/98, 39/04, 45/04 i 
163/04), korigirani i dopunjeni kartografski 
prikazi Plana će se izraditi na važećim 
topografskim kartama u mjerilu 1:25000 i 
katastarskim planovima u mjerilu 1:5000 
korištenim u svrhu izrade PPUO Župa 
dubrovačka. 
 
 
POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH 
POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU 
ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ 
PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE 
DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE 
SUDJELOVATI U IZRADI PLANA 
 

Članak 9. 
Sukladno utvrđenom obuhvatu ciljanih 
izmjena i dopuna u članku 5. tijela i osobe 
koja za potrebe izrade izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Župa 
dubrovačka daju svoje prethodne zahtjeve i 
sudjeluju u postupku njegove izrade su: 

 Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu 
kulturnih dobara, Konzervatorski odjel u 
Dubrovniku, Cvijete Zuzorić  6, 20000 
Dubrovnik 
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 Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu 
prirode, Savska cesta 41/20, 10000 
Zagreb 

 Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i 
ruralnog razvoja, Uprava za 
poljoprivredno zemljište, Ulica grada 
Vukovara 78, 10000 Zagreb 

 Ministarstvo obrane RH, Uprava za 
materijalne resurse, Služba za 
nekretnine, graditeljstvo i zaštitu 
okoliša, Trg kralja Petra Krešimira IV. 
br. 1, 10000 Zagreb 

 Ministarstvo regionalnog razvoja, 
šumarstva i vodnog gospodarstva, 
Uprava šumarstva, Ulica grada 
Vukovara 296d, 10000 Zagreb 

 Ministarstvo regionalnog razvoja, 
šumarstva i vodnog gospodarstva, 
Uprava gospodarenja vodama, Ulica 
grada Vukovara 220, 10000 Zagreb 

 Državni zavod za zaštitu prirode, Trg 
Ivana Mažuranića 5, 10000 Zagreb 

 Agencija za zaštitu okoliša, Trg Maršala 
Tita 8, 10000 Zagreb 

 Državna geodetska uprava, Područni 
ured za katastar, Dr. Ante Starčevića 67, 
20000 Dubrovnik 

 Hrvatska agencija za poštu i elektroničke 
telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 
Zagreb 

 Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 
Područni ured Dubrovnik, 
Liechensteinov put 31,      20000 
Dubrovnik 

 Policijska uprava Dubrovačko-
neretvanske županije, Odjel upravnih, 
inspekcijskih i poslova zaštite i 
spašavanja, dr. Ante Starčevića 13, 
20000 Dubrovnik 

 Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski 
odjel za vodno područje dalmatinskih 

slivova, Split, Vukovarska 8, 20000 
Dubrovnik 

 Hrvatska elektroprivreda d.d., 
Distribucijsko područje Elektrojug, 
Nikole Tesle 3, 20000 Dubrovnik 

 Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma 
Split, Šumarija Dubrovnik, Miha Pracata 
7/II, 20000 Dubrovnik 

 Hrvatske ceste d.o.o., Ispostava 
Dubrovnik, Vladimira Nazora 8, 20000 
Dubrovnik 

 Županijska uprava za ceste, Vladimira 
Nazora 8, 20000 Dubrovnik 

 Zavod za prostorno uređenje 
Dubrovačko-neretvanske županije, 
Petilovrijenci 2, 20000 Dubrovnik 

 Ured državne uprave u Dubrovačko-
neretvanskoj županiji, Vukovarska 16, 
20000 Dubrovnik 

 Županija Dubrovačko-neretvanska, 
Upravni odjel za prostorno uređenje i 
gradnju i zaštitu okoliša, Vukovarska 16, 
20000 Dubrovnik 

 Javna ustanova za upravljanje 
zaštićenim prirodnim vrijednostima na 
području Dubrovačko-neretvanske 
županije, Branitelja Dubrovnika  41, 
20000 Dubrovnik 

 Društvo arhitekata Dubrovnik, Frana 
Supila 36,  20000 Dubrovnik 

 Društvo građevinskih inženjera 
Dubrovnik,  Obala Stjepana Radića 29, 
20000 Dubrovnik 

 Župa dubrovačka d.o.o., Vukovarska 48,  
20207 Mlini 

 
Rok za dostavu zahtjeva za izradu Ciljanih 
izmjena i dopuna plana je 15 dana od 
dostave ove Odluke. U slučaju da navedena 
tijela i osobe ne dostave svoje zahtjeve u 
navedenom roku smatrat će se da ih nemaju.  
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FAZE IZRADE CILJANIH IZMJENA I 
DOPUNA PLANA 
 

Članak 10. 
Izrada Ciljanih izmjena i dopuna plana dijeli 
se u 5 faza i to: 
 
I FAZA  

 prikupljanje zahtjeva tijela i osoba iz 
članka 9. ove Odluke, 

 odabir Stručnog izrađivača Ciljanih 
izmjena i dopuna Plana, 

 
II FAZA  

 u skladu s člankom 83. stavak 6. 
Zakona, u postupku izrade ciljanih 
Izmjena i dopuna plana Prethodna 
rasprava se ne provodi. 

 izrada Prijedloga ciljanih izmjena i 
dopuna plana, 

 utvrđivanje Prijedloga ciljanih 
izmjena i dopuna pPlana za Javnu 
raspravu, 

 objava i provođenje Javne rasprave u 
trajanju od 8 dana, 

 izrada Izvješća o javnoj raspravi. 
 
III FAZA 

 izrada Nacrta konačnog prijedloga 
ciljanih izmjena i dopuna plana, 

 prikupljanje mišljenja/suglasnosti 
tijela i osoba iz članka 9. ove Odluke. 

 
IV FAZA  

 izrada Konačnog prijedloga ciljanih 
izmjena i dopuna plana, 

 utvrđivanje Konačnog prijedloga 
ciljanih izmjena i dopuna plana, 

 pribavljanje mišljenja Zavoda za 
prostorno uređenje Dubrovačko-
neretvanske županije te suglasnosti 
Ministarstva graditeljstva i 
prostornog uređenja na Konačni 
prijedlog ciljanih izmjena i dopuna 
plana, 

 dostavljanje obavijesti sudionicima 
Javne rasprave. 

 
V FAZA 

 donošenje Ciljanih izmjena i dopuna 
plana, 

 objava Odluke o donošenju ciljanih 
izmjena i dopuna plana u službenom 
glasilu, 

 isporuka Ciljanih izmjena i dopuna 
Plana od strane Stručnog izrađivača 
sukladno ugovoru. 

 
U skladu sa Zakonom, tijekom svih faza će 
se na propisan način obavještavati javnost o 
izradi Ciljanih izmjena i dopuna Plana. 
 
 
ROKOVI VEZANI UZ IZRADU 
CILJANIH IZMJENA I DOPUNA 
PLANA 

 
Članak 11. 

Rok za izradu Prijedloga ciljanih izmjena i 
dopuna Plana je 30 dana od dana 
potpisivanja ugovora o njegovoj izradi, tj. od 
dana kada se Stručnom izrađivaču Ciljanih 
izmjena i dopuna Plana dostave potrebne 
podloge te svi prikupljeni zahtjevi i 
prijedlozi. 
 
Javni uvid u Prijedlog ciljanih izmjena i 
dopuna Plana trajat će 8 dana. 
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Rok za dostavu prijedloga i primjedbi na 
Prijedlog ciljanih izmjena i dopuna Plana 
traje do zadnjeg dana javnog uvida, odnosno 
do datuma definiranog Odlukom o objavi 
Javne rasprave. 
 
Svi ostali rokovi vezani uz izradu i 
donošenje Ciljanih izmjena i dopuna Plana 
biti će u skladu s procedurom koju propisuje 
Zakon. 
 
 
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE 
PLANA 
 

Članak 12. 
Sredstva za izradu Ciljanih izmjena i dopuna 
osigurat će se iz Ugovorom o financiranju 
uređenja građevinskog zemljišta između 
Općine Župa dubrovačka i Hotela 
dubrovačka rivijera d.d. (Klasa: 947-01/12-
01/54, Ur. broj: 2117/08-01/12-3).  
 
 
ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 13. 
Postupak izrade i donošenja Ciljanih izmjena 
i dopuna Plana, sukladno članku 2. točka 12. 
Zakona provodi Jedinstveni upravni odjel 
Općine Župa dubrovačka i to tijelo je kao 
Nositelj izrade odgovorno za postupak 
izrade i donošenja Plana. 
 
Sukladno članku. 79. Zakona ova Odluka se 
dostavlja: 

 urbanističkoj inspekciji, 

 tijelima i osobama iz članka. 10. ove 
Odluke. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
''Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka''. 

 
KLASA: 350-02/12-01/33 
URBROJ: 2117/08-02-12-1 
 
Srebreno, 21. prosinca 2012. 
                                                                                 
  Predsjednik Općinskog vijeća 
 
  Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


