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01. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (“Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka”, broj 8/09.), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 29. sjednici 
održanoj dana  28. veljače 2013. godine, 
donijelo je  
 

O D L U K U  
o poticanju poljoprivredne proizvodnje u 

2013.   
 

Članak 1. 
 

Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji i 
način raspodjele sredstava za poticaje u 
poljoprivrednoj proizvodnji na području 
Općine Župa dubrovačka u 2013. godini. 

 
Članak 2. 

 
Sredstva za poticaje u 

poljoprivrednoj proizvodnji na području 
Općine Župa dubrovačka u 2013. godini 
mogu se odobriti: 
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- za sufinanciranje troška prerade 
maslina u iznosu od 0,65 kuna po 
kilogramu, 

- za nabavu sadnog materijala u 
svrhu povećanja površina pod 
dugogodišnjim nasadima 
(vinogradi, maslinici, voćnjaci, i 
sl.) sukladno Programu 
sufinanciranja nabave sadnog 
materijala u Dubrovačko-
neretvanskoj županiji za 2013. 
godinu („Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske 
županije broj 2/08 i 8/10“), 

- za nabavu sadnog materijala za 
privođenje kulturi novih 
poljoprivrednih površina u 
Županiji sukladno Programu 
sufinanciranja nabave sadnog 
materijala u Dubrovačko-
neretvanskoj županiji za 2013. 
godinu („Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske 
županije broj 2/08 i 8/10“). 

 
Članak 3. 

 
Pravo na ostvarivanje proračunskih 

sredstava za poticaje u poljoprivrednoj 
proizvodnji imaju fizičke osobe, obiteljska 
poljoprivredna gospodarstva, obrti i 
trgovačka društva sa područja Općine Župa 
dubrovačka koje podnesu zahtjev u 2013. 
godini do 1. srpnja. 
 

Članak 4. 
 

Na temelju ove Odluke objavit će se 
javni poziv za podnošenje zahtjeva za 
raspored sredstava za poticaje u 
poljoprivrednoj proizvodnji u 2013. godini. 

 
Članak 5. 

 

Zahtjevi za ostvarivanje prava na 
raspodjelu proračunskih sredstava za 
poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji 
podnose se Odsjeku za financije i proračun 
Općine Župa dubrovačka godine uz koji se 
prilaže: 

- preslika osobne iskaznice 
odnosno presliku rješenja o upisu 
u sudski, obrtni ili poljoprivredni 
registar, 

- presliku računa uljare i 
- presliku tekućeg računa. 

 
Članak 6. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka“. 
 
KLASA: 320-01/13-01/02     
URBROJ: 2117/08-02-13-1 
 
Srebreno, 28. veljače 2013.  
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
02. 
 
Na temelju članka 9. Zakona o naseljima 
(''Narodne novine'', broj 54/88) i članka 34. 
Statuta Općine Župa dubrovačka (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', br. 8/09) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
29. sjednici održanoj 28. veljače 2013.  
donijelo je  
 

O D L U K U 
o Izmjenama i dopunama  

Odluke o utvrđivanju naziva ulica u 
naseljima Općine Župa dubrovačka 
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Članak 1. 
 

U Odluci o utvrđivanju naziva ulica u 
naseljima Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske 
županije'', br. 1/01 i 19/12) u članku 3. u 
Tablici popisa ulica briše se ulica pod 
rednim brojem „0012 – Put preko Košarica 
od istoka OŠ prema zapadu do Puta 
dragovoljaca Domovinskog rata – Paska 
Lučića“. 

Članak 2. 
 

U svemu ostalome odredbe Odluke o 
utvrđivanju naziva ulica u naseljima Općine 
Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije'', broj 
1/01 i 19/12) ostaju nepromijenjene, ako 
nisu u suprotnosti s ovom Odlukom. 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u ''Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka''.  
 
KLASA: 021-05/99-21/01      
URBROJ: 2117/08-02-13-12 
 
Srebreno, 28. veljače 2013. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
03. 
 
Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o 
zaštiti i spašavanju (NN br., 
174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 34. 
Statuta Općine Župa dubrovačka („Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka“, broj 
8/09), Općinsko vijeće Općine Župa 

dubrovačka na 29. sjednici održanoj 28. 
veljače 2013. godine, donijelo je 
 
 

ANALIZU STANJA 
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA 

PODRUČJU OPĆINE  
ŽUPA DUBROVAČKA U 2012.  

 

UVOD 

Sustav zaštite i spašavanja je oblik 
pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite 
i spašavanja u reagiranju na katastrofe i 
velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i 
sudjelovanja operativnih snaga zaštite i 
spašavanja u prevenciji, reagiranju na 
katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i 
posljedica katastrofa. 

Jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, u okviru svojih 
prava i obveza utvrđenih Ustavom i 
zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, 
financiraju i provode zaštitu i spašavanje.  

          Člankom 28. Zakona o zaštiti i 
spašavanju (NN, br. 174/04, 79/07, 38/09 i 
127/10) definirano je da predstavnička tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave najmanje jednom godišnje, ili 
pri donošenju proračuna, razmatraju i 
analiziraju stanje sustava zaštite i 
spašavanja, donose smjernice za 
organizaciju i razvoj istog na svom području, 
utvrđuju izvore i način financiranja, te 
obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja 
utvrđene zakonom. 
 
STANJE  SUSTAVA ZAŠTITE I 
SPAŠAVANJA 
 

Sustav zaštite i spašavanja na 
području Općine Župa dubrovačka 
organiziran je sukladno odredbama Zakona 
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o zaštiti i spašavanju. Općina Župa 
dubrovačka je donijela i provodi slijedeće 
akte iz područja zaštite i spašavanja: 
 

 Procjenu ugroženosti stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša od opasnosti, nastanka i 
posljedica velikih nesreća i katastrofa 
Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka donijelo na svojoj 16. 
sjednici održanoj dana 20. srpnja 
2011. godine, 

 Plana zaštite i spašavanja s 
pripadajućim Planom civilne zaštite 
za područje Općine Župa dubrovačka 
Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka je donijelo na svojoj 27. 
sjednici održanoj 16. studenoga 
2012. godine,   

 Procjenu ugroženosti od požara i 
tehnoloških eksplozija za Općinu 
Župa dubrovačka koju je Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka 
donijelo na svojoj 24. sjednici 
održanoj dana 10. ožujka 2004. 
godine: 

 Plan zaštite od požara za Općine 
Župa dubrovačka, koji je Općinsko 
vijeće Općine župa dubrovačka, 
donijelo na svojoj 24. sjednici 
održanoj dana 10. ožujka 2004. 
godine, 

 Odluku o osnivanju postrojbe civilne 
zaštite Općine Župa dubrovačka, 
koju je Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka, donijelo na 21. sjednici 
održanoj dana 23. veljače 2012. 
godine; 

 Odluku o osnivanju određivanju 
operativnih snaga zaštite i spašavanja 
i pravnih osoba od interesa za zaštitu 
i spašavanje, koju je Općinski 
načelnik donio 14. rujna 2012. 
godine; 

 Odluku o imenovanju Stožera zaštite 
i spašavanja koju je Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka, donijelo na 
3. sjednici održanoj dana 04. 
kolovoza 2009. godine; 

 Program rada na izradi ažuriranja 
Procjene ugroženosti od požara i 
Planu zaštite od požara; 

 Operativni  plan djelovanja za 
evakuaciju i zbrinjavanje turista u 
slučaju iznenadnog  događaja na 
području nadležnosti Općine; 

 Plan operativne provedbe programa 
aktivnosti zaštite od požara za 
područje Općine; 

 Plan pozivanja Stožera zaštite i 
spašavanja Općine Župa dubrovačka, 
koji je Općinski načelnik donio 15. 
lipnja 2010. godine; 

 Odluka o agrotehničkim mjerama i 
mjerama zaštite od požara na 
poljoprivrednom zemljištu, koju je 
Općinsko vijeće Općina Župa 
dubrovačka donijelo na 28. sjednici 
održanoj 31. srpnja 2008. godine;  

 Ugovor o načinu i uvjetima 
korištenja raspoložive teške 
(građevinske) mehanizacije za 
eventualnu žurnu izradu prosjeka i 
probijanja protupožarnih putova radi 
zaustavljanja širenja šumskog 
požara; 

Općina Župa dubrovačka je kroz 
proteklu godinu uredno i u zakonom 
propisanom opsegu financirala troškove 
zaštite i spašavanja što potvrđuju nalazi 
inspekcijskih službi u obavljenim redovitim 
i izvanrednim nadzorima. 
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STANJE PO VAŽNIJIM 
SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE 
I SPAŠAVANJA 

1. CIVILNA ZAŠTITA 

1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 
        Odlukom o imenovanju Stožera 
zaštite i spašavanja Općine Župa 
dubrovačka, temeljem Zakona o zaštiti i 
spašavanju i Pravilnika o pozivanju, 
mobilizaciji i aktiviranju operativnih 
snaga za zaštitu i spašavanje u Stožer 
zaštite i spašavanja imenovani su: 

 Mirko Maslać, zamjenik Općinskog 
načelnika – načelnik stožera,  

 Silvio Nardelli, načelnik Općine Župa 
dubrovačka – član i zamjenik načelnika 
stožera, 

 Ivo Lise, direktor Groblja Dubac d.o.o. 
- član, 

 Nikola Miloslavić, zapovjednik DVD 
Općine Župa dubrovačka - član 

 Irena Džamastagić, liječnica u 
Zdravstvenoj stanici Srebreno – član. 
 

            Stožer zaštite i spašavanja osniva se 
za upravljanje i usklađivanje aktivnosti 
operativnih snaga i ukupnih ljudskih i 
materijalnih resursa zajednice u slučaju 
neposredne prijetnje, katastrofe i velike 
nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i 
otklanjanja posljedica katastrofe i velike 
nesreće.        
        
1.2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE  
        

Temeljem Zakona o zaštiti i 
spašavanju i Pravilnika o ustrojstvu, popuni 
i opremanju postrojbi CZ i postrojbi za 
uzbunjivanje, a sukladno Planu zaštite i 
spašavanja Općinsko vijeće je u 2012. 
godini donijelo Odluku o osnivanju 

postrojbe Civilne zaštite opće namjene 
Općine Župa dubrovačka koja bi se sastojala 
od 1 skupine, 3 ekipe i ukupno 16 
pripadnika (šesnaest obveznika CZ). 

Popunjavanje postrojbe vršit će se u 
skladu s spomenutim Pravilnikom, a u 
suradnji s Područnim uredom za zaštitu i 
spašavanje Dubrovnik. 

Opremanje i osposobljavanje 
postrojbe će se vršiti sukladno usvojenim 
smjernicama za organizaciju i razvoj 
sustava zaštite i spašavanja tijekom 2013. 
godine. 
     
1.3.PREVENTIVA I PLANOVI CZ 
 

         Procjenu ugroženosti stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
opasnosti, nastanka i posljedica velikih 
nesreća i katastrofa Općinsko vijeće Općine 
Župa dubrovačka donijelo na svojoj 16. 
sjednici održanoj dana 20. srpnja 2011. 
godine, a Plan zaštite i spašavanja s 
pripadajućim Planom civilne zaštite za 
područje Općine Župa dubrovačka Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka je donijelo 
na svojoj 27. sjednici održanoj 16. studenoga 
2012. godine. Na temelju navedenih 
dokumenata postupat će se odnosno 
ustrojavati sustav zaštite i spašavanja te 
donositi akti koji proizlaze iz spomenute 
procjene i planova. 
 

        Za angažiranje pokretnina, odnosno 
materijalno tehničkih sredstava pravnih 
osoba u slučaju velikih nesreća i katastrofa, 
Općinski načelnik, odnosno Zapovjedništvo 
zaštite i spašavanja koristi teklićku službu iz 
sastava djelatnog osoblja Općinske uprave 
Općine.  
 

        Građani su također upoznati o uvođenju 
i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 
112 , a vlasnici i korisnici objekata u kojima 
se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na 
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vidljivom mjestu na svojim objektima 
obavijesti o novim znakovima za 
uzbunjivanje. 
        Upoznavanje građana provođeno je 
putem sredstava javnog informiranja te kroz 
rad mjesnog odbora i drugih institucija 
Općine. 
 
2. VATROGASTVO 

     Dobrovoljno vatrogasno društvo Župa 
dubrovačka je osnovano 1986. godine i 
djeluje na području Općine Župa 
dubrovačka.  

       U Postrojbi djeluje 30 operativnih 
članova i 20 pripadnika mladeži. Od 
ukupnog broja  je 6 profesionalaca, koji 
obavljaju operativno dežurstvo cijele godine 
i to 24 sata dnevno u vatrogasnoj sezoni, a u 
ostalom dijelu godine od 07,00 do 15,00 
sati. U slučaju potrebe spremno je 
intervenirati 4 profesionalna i 2 dobrovoljna 
vatrogasaca u jednoj smjeni.  

       Vatrogasna postrojba dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Župa dubrovačka 
raspolaže s 5 vatrogasnih vozila (1 navalno 
vozilo, 1 autocisterna, 1 zapovjedno vozilo, 
1 šumsko vozilo i 1 kombi za prijevoz 
vatrogasaca).  

       Sva vozila tehnički su ispravna, 
registrirana i opremljena radio vezom i 
potrebnom opremom. 

      Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka svojim Proračunom za 2012. 
godinu za rad Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Župa dubrovačka osiguralo je 
sredstva, u iznosu od 1.710.000,00 kn.  

Općina Župa dubrovačka osigurala je 
sredstva za provedbu Plana motrenja, 
čuvanja i ophodnje građevina i površina 
otvorenog prostora za koje prijeti povećana 

opasnost od nastajanja i širenja požara za 
Općinu Župa dubrovačka. 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka je Procjenu ugroženosti od 
požara i tehnoloških eksplozija za Općinu 
Župa dubrovačka kao i Plan zaštite od 
požara za Općinu Župa dubrovačka donijelo 
na svojoj 24. sjednici održanoj dana 10. 
ožujka 2004. godine. 
 
      Temeljem istaknutog može se utvrditi da 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Župa 
dubrovačka zadovoljava sve kriterije koji su 
propisani Zakonom i podzakonskim 
propisima. 
 Također se može istaknuti da je 
vatrogasna postrojba efikasno obavila sve 
zadaće u prethodnoj godini, što je rezultiralo 
uspješnim stanjem protupožarne zaštite na 
području Općine. 
 
3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA 
ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 
 
 U 2012. godini Općina je u 
kontaktima s udrugama građana od značaja 
za zaštitu i spašavanje (HGSS, Lovačko 
društvo „Župa“, Športsko-ribarski klub 
„Felun“, Ronilački klub Župa dubrovačka, 
Gradsko društvo crvenog križa Dubrovnik, 
Udruga dobrovoljnih davatelja krvi s Općine 
Župa dubrovačka „Hvala što postojiš“), 
sukladno podnesenim i prihvaćenim 
razvojnim projektima te podacima koji se 
odnose na daljnje materijalno-tehničko i 
kadrovsko jačanje udruga u dijelu od 
značenja za sustav zaštite i spašavanja, 
utvrdila aktivnosti koje će se financirati iz 
Proračuna Općine Župa dubrovačka u 2012. 
godini. 

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE 
SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM 
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BAVE U OKVIRU REDOVNE 
DJELATNOSTI 

 
Službe i pravne osobe koje se 

zaštitom i spašavanjem bave u okviru 
redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu 
sustava zaštite i spašavanja na području 
Općine. Službe i pravne osobe koje imaju 
zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a 
osobito one u vlasništvu Općine, imaju 
obvezu uključivanja  u sustav zaštite i 
spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno 
u slučajevima angažiranja prema Planu 
djelovanja civilne zaštite. 

Utvrđeni su načini dogradnje i 
jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su 
posebno značajni za sustav zaštite i 
spašavanja. 

 
Sve obaveze i nositelja zadaća u 

zaštiti i spašavanju utvrđene su Procjenom 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, 
nastanka i posljedica velikih nesreća i 
katastrofa i Planom zaštite i spašavanja s 
pripadajućim Planom civilne zaštite za 
područje Općine Župa dubrovačka.   

 
ZAKLJUČAK 

 
Smjernicama za razvoj i organizaciju 

sustava zaštite i spašavanja Općine Župa 
dubrovačka u 2013. god. treba utvrditi 
potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i 
financijska sredstva sa ciljem što 
kvalitetnijeg razvoja istog.  
 
KLASA: 810-01/13-01/02 
URBROJ: 2117/08-02-13-1 
 
Srebreno,  28. veljače 2013.  

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 

 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
04. 
 
Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o 
zaštiti i spašavanju (NN br., 
174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 34. 
Statuta Općine Župa dubrovačka („Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka“, broj 
8/09), Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka na 29. sjednici održanoj 28. 
veljače 2013. godine, donijelo je 

 
SMJERNICE 

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja na području Općine  

Župa dubrovačka u 2013.  
 

 

Prema razmjeru opasnosti, prijetnji i 
posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa 
utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, 
okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s 
ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih 
dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja 
svih nositelja sustava zaštite i spašavanja 
(civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i 
zapovjedništva, udruge građana od značaja 
za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe 
koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru 
redovne djelatnosti) donose se ove 
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava za 
zaštitu i spašavanje u 2013. godini a koje se 
odnose na slijedeće: 
 

 
I. CIVILNA ZAŠTITA 

 
1. Sukladno Procjeni ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša, Planu zaštite i 
spašavanja i Planu civilne zaštite te 
usklađeno s osiguranim financijskim 
sredstvima u Proračunu Općine Župa 
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dubrovačka za Stožer, postrojbu i 
druge segmente civilne zaštite 
iskazati prioritete materijalno-
tehničkog razvoja (nabava osobne i 
skupne opreme) te planirati 
provođenje osposobljavanja, 
uvježbavanja i druge aktivnosti.  

2. Za osiguranje uvjeta za provođenje 
evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanja 
ljudi i materijalnih dobara te drugih 
aktivnosti iz mjera zaštite i 
spašavanja za 2013. godinu ne 
predviđaju se nikakvi dodatni uvjeti 
osim onih koji se i do sada provode 
kroz postojeće službe, tijela i pravne 
osobe. Međutim, prema ukazanoj 
potrebi osiguravat će se i dodatni 
izvanredni uvjeti. 

3. Za Stožer zaštite i spašavanja je 
potrebno: 
- konstantno provođenje 

organiziranja sustava zaštite i 
spašavanja, 

- praćenje, planiranje i 
usklađivanje aktivnosti sustava 
zaštite i spašavanja, 

- provođenje zapovijedanja 
snagama zaštite i spašavanja u 
slučaju ukazane potrebe, 

- obučiti članove Stožera zaštite i 
spašavanja u skladu s planom i 
programom obuke Stožera zaštite i 
spašavanja, 

- opremiti članove Stožera osobnom i 
skupnom opremom u skladu s 
raspoloživim sredstvima predviđenim 
Proračunom. 

4. Postrojba civilne zaštite: 
- u suradnji s Područnim uredom za 

zaštitu i spašavanje Dubrovnik 
izvršiti nabavku odora za određeni 
broj pripadnika civilne zaštite, te 
izvršiti obučavanje istih. Izvršiti 

nabavku najpotrebnije skupne 
opreme za potrebe civilne zaštite, 

- osigurati materijalna sredstva za 
eventualno angažiranje postrojbe 
civilne zaštite. 

5. Izraditi Financijski plan razvoja 
civilne zaštite za 2013. godinu s 
maksimalnim iznosom od 20.000,00 
kuna. 

 
II. VATROGASTVO 
 
1. Izvršiti opremanje, osposobljavanje i 

usavršavanje prema planovima 
zaštite od požara. 

2. Izvršiti zadaće u skladu s Programom 
aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za RH u 
2013. godini. 

3. Za DVD Župa dubrovačka osiguravat 
će se sredstva u Proračunu Općine 
Župa dubrovačka kao i do sada u 
okviru zakonski određenog 
minimuma. 

 
 
III. SKLONIŠTA I SUSTAV 
UZBUNJIVANJA GRAĐANA 
 

1. Kako na području Općine još nema 
niti jedno izgrađeno sklonište 
osnovne zaštite to će se nastojati 
predvidjeti njihova gradnja kod 
izgradnje velikih objekata. 

2. Za „pomoćna skloništa“ se ne 
predviđaju posebne aktivnosti i 
projekti osim ako to neke izvanredne 
okolnosti ne budu zahtijevale. 

3. Vlasnici i korisnici objekata u kojima 
se okuplja veći broj ljudi (škole, 
vrtići, sportske dvorane, stadioni i sl.) 
dužni su uspostaviti i održavati 
odgovarajući sustav uzbunjivanja 
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građana, te ga povezati sa 
jedinstvenim Državnim centrom 112. 

4. Treba istaknuti obavijest o 
telefonskom broju i znakove za 
uzbunjivanje na vidljivom mjestu na 
svim javnim ustanovama i 
stambenim zgradama. 

5. U suradnji s Državnom upravom za 
zaštitu i spašavanje i korisnicima 
prostora treba nadograditi i uvezati 
sustav uzbunjivanja. 

 
IV. UDRUGE GRAĐANA OD 
ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

 
1. Od udruga koje su od interesa za 

zaštitu i spašavanje na području 
Općine Župa dubrovačka djeluju: 

- Lovačko društvo Župa, Mandaljena, 
- Športsko-ribarski klub Felun, 

Zavrelje, 
- Ronilački klub Župa dubrovačka, 

Mlini, 
- HGSS Dubrovnik, 
- Gradsko društvo crvenog križa 

Dubrovnik, 
- Udruga dobrovoljnih davatelja krvi 

Hvala što postojiš. 
 

2. Za navedene udruge sukladno 
podnesenim programima i razvojnim 
projektima prihvatiti i financirati one 
koji pridonose materijalno-tehničkom 
opremanju, osposobljavanju i 
usavršavanje kadrova na području 
unapređenja zaštite i spašavanja. 

 
 
V. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE 
SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE 
U OKVIRU REDOVITE DJELATNOSTI 

 
1. Većina službi i pravnih osoba čija je 

redovna djelatnost i područje zaštite i 

spašavanja nema sjedište u Općini ali 
se prati njihova aktivnost, razvoj i 
projekti te se zajednički sudjeluje u 
onima koje su od obostranog interesa 
što će se činiti i ubuduće. 

 
 

VI. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA 
PODRUČJU ZAŠTITE I 
SPAŠAVANJA 

 
1. U pravcu postizanja pravilnog 

postupanja i smanjenja štete potrebno 
je konstantno educirati stanovništvo, 
te je tako potrebno: 

- provođenje informiranja građana 
putem sredstava javnog informiranja, 

- provođenje informiranja građana 
kroz rad institucije Općine, 

- obilježavanje svih datuma od 
značenja za zaštitu i spašavanje, 

- prezentacija rada redovnih snaga 
zaštite i spašavanja. 

 
KLASA: 810-01/13-01/03 
URBROJ: 2117/08-02-13-1 
 
Srebreno,  28. veljače 2013.  

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
05. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 29. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 28. veljače  
2013. godine donijelo je  
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Z A K L J U Č A K 
 
 Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća tekst javnog natječaja 
za prodaju čest. zem. 996/1 i 996/2 obje 
K.O. Čibače ukupne površine 31 m2 po 
najnižoj cijeni od 833,83 kuna po metru 
četvornom ili 25.849,02 kuna ukupno. 
 

Javni natječaj objaviti će se u 
Narodnim novinama. 

 
Troškove procjene ovlaštenog 

sudskog vještaka, objave javnog natječaja i 
eventualnog poreza snosi kupac nekretnine. 

 
U Povjerenstvo za provedbu natječaja 

imenuju se Josip Perić, Boris Pleština i Ines 
Šalaj. 

 
Ovlašćuje se općinski načelnik da s 

najpovoljnijim ponuditeljem zaključi 
Ugovor o kupoprodaji. 
 
KLASA: 947-01/13-01/07     
URBROJ:2117/08-02-13-4 
 
Srebreno, 28. veljače 2013. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
06. 
 
Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih 
površina (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka, br. 1/10) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 29. sjednici 
održanoj 28. veljače 2013. godine donijelo je 
 

PLAN I PROGRAM 
KORIŠTENJA DIJELA JAVNIH POVRŠINA  

OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA 
 

I. 
 

Planom korištenja javnih površina 
obuhvaćaju se slijedeće čestice zemlje:  
- 738/2, 748/2, 750/3, 741/1, 752/2, 747, 

738/1, 739/2, 436/3, 782/4, 1525/1, 
808/1, 1423/3, 1433/4, 456/1 i 775/6 sve 
K.O. Brašina, čest. zem. 333/3 i 1072 
K.O. Čibača, čest. zem. 84/1 K.O. 
Zavrelje, čest. zem. 732 i 835/5  K.O. 
Soline, čest. zem. 208/1 K.O. Donji 
Brgat, čest. zem. 171 K.O. Buići  i 971 
K.O. Plat.  

 
II. 

 
Programom korištenja javnih 

površina utvrđuje se namjena kako slijedi: 
 

- čest. zem. 738/2 K.O. Brašina na platou 
bivšeg kioska - za postavljanje prodajnih 
štandova trgovačke, odnosno trgovačko-
ugostiteljske namjene (7 komada);  

- na čest. zem. 747 K.O. Brašina u naravi 
na dijelu Parka Srebreno ugostiteljski 
objekt površine 24 m2     

- čest. zem. 747 K.O. Brašina uz 
ugostiteljski objekt u Parku Srebreno - 
površine 100 m2 za postavljanje 
ugostiteljskih stolova; 

- dio čest. zem. 747 K.O. Brašina površine 
45 m2 u dijelu Parka Srebreno (tzv. 
prostor Puntižela) za postavljanje stolova 
za prijenosna računala, te za postavljanje 
hladnjaka za prodaju sladoleda (Ledo 
škrinja); 

- dio čest. zem. 747 K.O. Brašina površine 
5 m2, u dijelu parka Srebreno za 
postavljanje štanda za prodaju suvenira;  

- čest. zem. 752/2 K.O. Brašina uz šetnicu 
iznad manje plaže 3 x po 5 m2  ukupno 
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(15 m2) za prodaju sladoleda, kokica, 
kukuruza, i sl.  (park Srebreno), 

- dio čest. zem. 775/6 K.O. Brašina,  uz 
ulicu kroz Srebreno, tri mjesta za  
prodaju: 
a/ rukotvorina, suvenira, izradu portreta i 
sl.,  
b/ prodaju palačinaka, kukuruza              
(pečenog i kuhanog) i kokica,   
c/ prodaju kukuruza (pečenog i kuhanog) 
i kokica, 

- dio čest. zem. 808/1 K.O. Brašina, ispred 
čest.zgr. 252, u površini od 15 m², za 
postavljanje ugostiteljskih stolova,  

- čest. zem. 436/3  K.O. Brašina, uz 
pristupnu cestu za Mline 17 parking 
mjesta,  

- čest. zem. 741/1 K.O. Brašina uz 
pristupnu cestu za Mline 6 parking 
mjesta, 

- čest. zem. 748/2 K.O. Brašina uz 
pristupnu cestu za Mline 14 parking 
mjesta, 

- čest. zem. 752/2 K.O. Brašina uz 
pristupnu cestu za Mline 20 parking 
mjesta, i to: 
1 x 7; 1 x 2; 1 x 5; 2 x 3; parking mjesta, 

- čest. zem. 1525/1 K.O. Brašina, cesta 
kroz Mline / kod VK Gusar / 10 parking 
mjesta, 

- čest. zem. 1525/1 K.O. Brašina, cesta 
kroz Mline / ispred HE Zavrelje / 5 
parking mjesta, 

- čest. zem. 1525/1 K.O. Brašina, uz cestu 
za Mline / kod garaže Turčić / 2 parking 
mjesta, 

- čest. zem. 84/1 K.O. Zavrelje uz cestu 
kroz Mline   10 parking mjesta, 

- dio čest. zem. 752/2 K.O. Brašina uz 
pristupnu cestu za Mline – 63 m2 za 
postavljanje ugostiteljskih stolova, 

- čest. zem. 732  K.O. Soline, 5 parking 
mjesta, 

- čest. zem. 835/5  K.O. Soline, 2 parking 
mjesta, 

- dio čest. zem. 1423/3 K.O. Brašina, 2 
parking mjesta, 

- dio čest. zem. 456/7 K.O. Brašina, (na 
Popolici) 15 parking mjesta, 

- dio čest. zem. 782/4 K.O. Brašina – 12 
m2 za postavljanje ugostiteljskih stolova,  

- dio čest. zem. 1072 K.O. Čibača – 
površine 18 m2 za postavljanje kioska za 
prodaju novina, cigareta i sl. robe i 
kioska za uslužnu djelatnost (osiguranje, 
agencija i sl.), 

- dio čest. zem. 738/2 K.O. Brašina, iza 
Banja - površine 9 m2 za postavljanje 
kioska za prodaju novina, cigareta i sl. 
robe, 

- čest. zem. 333/3 K.O. Čibača - za 
postavljanje više kioska različite 
namjene, 

- dio čest. zem. 208/1 K.O. Donji Brgat – 
1 parking mjesto za autobus, 

- dio čest. zem. 171  K.O. Buići – 1 
parking mjesto za autobus, 

- dio čest. zem. 971 K.O. Plat – 34 m2 za 
postavljanje ugostiteljskih stolova, 

- dio čest. zem. 1433/4 K.O. Brašina – 12 
m2 za postavljanje montažnog kioska za 
prodaju kruha, peciva, kolača, pića i 
slično, 

- dio čest. zem. 738/2 K.O. Brašina – 5 m2 

za postavljanje štanda za prodaju 
sladolednih napitaka i nakita od 
plemenitog čelika.  

 
III. 

 
Ovaj Plan i program korištenja dijela 

javnih površina Općine Župa dubrovačka 
stupa na snagu danom donošenja, a objaviti 
će se u ''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka''. 
 

IV. 
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Stupanjem na snagu ovog Plana i 

programa prestaje važiti Plan i program 
korištenja dijela javnih površina Općine 
Župa dubrovačka (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', broj 2/12 i 6/12). 
 
KLASA: 363-05/13-01/02 
URBROJ: 2117/08-02-13-1 
 
Srebreno, 28. veljače 2013. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
07. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka 08/09) Općinsko vijeće Općine 
Župa dubrovačka na 29. sjednici održanoj 
28. veljače 2013. donijelo je: 
 

O D L U K U 
o prihvaćanju Programa arhitektonsko - 
urbanističkog natječaja za izradu idejnog 

rješenja Pastoralnog centra, športske 
dvorane te plivališta 

 
 

Članak 1. 
Općina Župa dubrovačka i Dubrovačka 
biskupija pristupili su izradi Programa 
arhitektonsko - urbanističkog natječaja za 
izradu idejnog rješenja Pastoralnog centra, 
športske dvorane te plivališta sukladno 
odredbama UPU-a Pastoralni centar 
(Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 
10/12). 
Program arhitektonsko - urbanističkog 
natječaja za izradu idejnog rješenja 
Pastoralnog centra, športske dvorane te 

plivališta, izrađen je od strane tvrtke Studio 
Vetma arh d.o.o. u siječnju 2013. godine. 

 
Članak 2. 

Sukladno obrazloženju Povjerenstva za 
praćenje izrade programa arhitektonsko - 
urbanističkog natječaja ''Pastoralni centar'' 
zajednički formiranom od strane Općina 
Župa dubrovačka i Dubrovačke biskupije 
(Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 
24/11) prihvaća se predmetni Program. 

 
Članak 3. 

Povjerenstvo je dužno poduzeti sve potrebne 
radnje kako bi se sukladno Programu 
pristupilo provedbi arhitektonsko - 
urbanističkog natječaja. 

 
Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka.  
 
KLASA: 361-01/12-01/29 
URBROJ: 2117/08-07-12-5 
 
Srebreno, 28. veljače 2013. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
08. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka 08/09) Općinsko vijeće Općine 
Župa dubrovačka na 29. sjednici održanoj 
28. veljače 2013. donijelo je: 
 

O D L U K U 
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o osnivanju zajedničkog povjerenstva za praćenje 
provedbe arhitektonsko - urbanističkog natječaja 

''Pastoralni centar'' 
 

Članak 1. 
Općina Župa dubrovačka i Dubrovačka 
biskupija pristupaju provedbi arhitektonsko - 
urbanističkog natječaja izradu idejnog 
rješenja Pastoralnog centra, športske dvorane 
te plivališta sukladno odredbama UPU-a 
Pastoralni centar (Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka 10/12). 
Natječaj se provodi prema odrednicama 
Programa arhitektonsko - urbanističkog 
natječaja za izradu idejnog rješenja 
Pastoralnog centra, športske dvorane te 
plivališta, izrađenog od strane tvrtki Studio 
Vetma arh d.o.o. i IGH Urbanizam d.o.o., iz 
siječnja 2013. 
 

Članak 2. 
Za pripremu i praćenje provedbe 
predmetnog natječaja formira se zajedničko 
Povjerenstvo (u daljnjem tekstu 
Povjerenstvo) od 4 člana od kojih Općina 
Župa dubrovačka imenuje 2 člana i 
Dubrovačka Biskupija 2 člana. 
 

Članak 3. 
Od strane Općine Župa dubrovačka za 
članove Povjerenstva imenuju se: 
1. Silvio Nardelli 
2. Jure Marić 
 

Članak 4. 
Od strane Dubrovačke biskupije za članove 
Povjerenstva imenuju se: 
1. don Petar Palić 
2. don Miljenko Babaić 
 

Članak 5. 
Za koordinatora rada Povjerenstva 
zajednički se od strane Općina Župa 

dubrovačka i Dubrovačke biskupije imenuje 
se: 
Jure Marić 
 

Članak 6. 
Povjerenstvo je dužno pripremiti prijedlog 
Sporazuma o sufinanciranju provedbe 
predmetnog natječaja između Općine Župa 
dubrovačka i Dubrovačke biskupije, te ga 
prije potpisivanja dostaviti Općinskom 
vijeću na suglasnost. 
Povjerenstvo je dužno poduzeti sve potrebne 
radnje kako bi se sukladno Programu 
pristupilo provedbi arhitektonsko - 
urbanističkog natječaja. 
Koordinator rada Povjerenstva dužan je 
periodično izvještavati Općinsko vijeće o 
provedbi arhitektonsko - urbanističkog 
natječaja. 
 

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka.  
 
KLASA: 350-07/13-01/06 
URBROJ: 2117/08-02-13-1 
 
Srebreno, 28. veljače 2013. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
09. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka 08/09) Općinsko vijeće Općine 
Župa dubrovačka na 29. sjednici održanoj 
28. veljače 2013. donijelo je: 
 

O D L U K U 
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o osnivanju stručnog povjerenstva za 
odabir arhitektonsko-urbanističkih 

rješenja propisanih prostorno-planskom 
dokumentacijom 

 
Članak 1. 

Općina Župa dubrovačka sukladno 
obvezama proizašlim iz odredbi prostorno-
planske dokumentacije osniva Stručno 
povjerenstvo (u daljnjem tekstu 
Povjerenstvo) za izbor arhitektonsko-
urbanističkog rješenja, a sukladno 
odredbama Plana unutar čijeg obuhvata se 
nalazi obveza izrade više varijanti 
arhitektonsko-urbanističkog rješenja za 
pojedinu zonu. 

Članak 2. 
Za članove Povjerenstva imenuju se: 
1. gosp. Silvio Nardelli 
2. gosp. Mirko Maslać 
3. gosp. Jure Marić 
4. gosp. Lovorko Klešković 
5. gosp. Đuro Lonza 
 

Članak 3. 
Za koordinatora rada Povjerenstva imenuje 
se: 
gosp. Jure Marić 
 

Članak 4. 
Povjerenstvo je dužno na temelju odredbi 
Plana unutar čijeg obuhvata se nalazi obveza 
izrade više varijanti arhitektonsko-
urbanističkog rješenja za pojedinu zonu 
odabrati najprihvatljivije vodeći računa o 
cjelovitosti oblikovno-funkcionalnog 
rješenja kompletne zone, a u svrhu dobijanja 
što kvalitetnijeg rješenja šireg prostora. 
Povjerenstvo je po zaprimanja zahtjeva od 
strane investitora, a za izbor i potvrdu 
arhitektonsko-urbanističkog rješenja, dužno 
stručno i savjesno odabrati najprihvatljivije 
rješenje sukladno odredbama Plana unutar 
čijeg obuhvata se nalazi te ga s 

obrazloženjem dostaviti Općinskom vijeću 
na suglasnost. 
 

Članak 5. 
Koordinator rada Povjerenstva dužan je 
periodično izvještavati Općinsko vijeće o 
izvršenim postupcima odabira predmetnih 
arhitektonsko-urbanističkih rješenja. 

 
Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objaviti će se u Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka.  
 
KLASA: 350-07/13-01/07 
URBROJ: 2117/08-02-13-1 
 
Srebreno, 28. veljače 2013. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
10. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 08/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 29. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 28. veljače 
2013. godine donijelo je  
 

ZAKLJUČAK 
 
Prihvaća se Ugovor o međusobnim pravima i 
obvezama u svezi gradnje pristupne 
prometnice sa Matom Handabaka, Mlini, Put 
bana Josipa Jelačića 63, OIB:97719847050, 
Vickom Handabaka, Mlini, Bana Josipa 
Jelačića 75, OIB:71589347544, Markom 
Handabaka, Mlini, Put  Bana Josipa Jelacica 
59, OIB: 10896866560, Niksom Handabaka, 
Mlini, Put Bana Josipa Jelacica 59, OIB: 
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77915381688 i tvrtkom Glavičina d.o.o., 
Mlini, Put bana Josipa Jelačića 63, 
OIB:65759161261 (u daljnjem tekstu: 
Investitori). 
 

1) Predmetni Ugovor sastavni je dio 
ovog Zaključka. 

2) Ovlašćuje se Općinski načelnik za 
potpis Ugovora. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Sukladno zahtjevu investitora, za izdavanje 
suglasnosti za izgradnju pristupne 
prometnice na dijelu čest. zem. 546/4, 546/6, 
551/1, 551/3, 546/5, 546/8, 546/10, 546/9, 
546/1, 553/2, 550/1, 549/9, 549/1, 549/11, 
549/12, 549/4, 549/4, 549/5, 549/6, 549/7, 
549/10 (k.o. Brašina - stara izmjera), sa 
pratećom infrastrukturom te kolni priključak 
na postojeću županijsku cestu Ž6243, čest. 
zem. 1532, (k.o. Brašina - stara izmjera) 
prema Idejnom projektu izrađenom od strane 
TLT Bego d.o.o. iz Dubrovnika, oznaka 
projekta 02/11-p, a sve sukladno članku 122. 
Zakona o prostornom uređenju i gradnji 
(Narodne novine 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 
50/12) rješava se kao u izreci ovog 
zaključka. 
 
KLASA: 350-07/13-01/10 
URBROJ: 2117/08-02-13-2 
 
Srebreno, 28. veljače 2013. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
11. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 

dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 29. sjednici, 
održanoj 28. veljače 2013., donijelo je 
slijedeći  
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

1. Prihvaća se Ugovor o financiranju 
uređenja građevinskog zemljišta s 
društvom Brenum d.o.o.  

2. Ugovor o financiranju uređenja 
građevinskog zemljišta s društvom 
Brenum d.o.o. sastavni je dio ovog 
Zaključka. 
 

3. Ovlašćuje se Općinski načelnik za 
potpis rečenog Ugovora. 

 
KLASA: 350-02/13-01/04    
URBROJ: 2117/08-02-13-2 
 
Srebreno, 28. veljače 2013. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
12. 
 
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 29. sjednici održanoj 28. 
veljače 2013. donijelo je 
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ODLUKU  
O IZRADI CILJANIH IZMJENA I 

DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA 
UREĐENJA ''SREBRENO I'' 

 
OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Donosi se Odluka o izradi Ciljanih izmjena i 
dopuna Urbanističkog plana uređenja 
''Srebreno I'' (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka 15/12), u daljnjem tekstu: 
Odluka. 
 

Članak 2. 
Odlukom se utvrđuje pravna osnova za 
izradu Ciljanih izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja ''Srebreno I'' (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 čine: 

 zamolba tvrtke Brenum d.o.o. od 15. 
veljače 2013. (naša Klasa:350-02/13-
01/04) kojim se traži ciljana izmjena i 
dopuna Urbanističkog plana uređenja 
''Srebreno I'' radi usklađivanja 
kvantifikacijskih pokazatelja za zonu 
mješovite – pretežito poslovne 
namjene (M2) sjeveroistočno od 
glavne prometnice kroz naselje 
Srebreno (B1),  

 ispravak tehničke pogreške (oznaka 
visine) na kartografskom prikazu 4.2. 
Način i uvjeti gradnje, u mjerilu 
1:2000 - usklađivanje s Odredbama za 
provođenje, 

 usklađivanje prometnog rješenja 
raskrižja državne ceste D8 i glavne 
prometnice kroz naselje Srebreno (B1), 

 usklađivanje kvantifikacijskih 
pokazatelja za gospodarsku zonu III 
(''garažno-poslovni kompleks''), 
planirana zona gospodarske - pretežito 
uslužne (K1) te pretežito trgovačke 
(K2) namjene. 

 
OBUHVAT CILJANIH IZMJENA I 
DOPUNA PLANA 
 

Članak 5. 
Obuhvat Ciljanih izmjena i dopuna Plana 
odnosi se na izmjene i dopune Odredbi za 
provođenje Urbanističkog plana uređenja 
''Srebreno I'' (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka 15/12), na izmjene i dopune u 



Općina Župa dubrovačka               Službeni glasnik broj 5                Srebreno, 28. veljače 2013. 
 

 
 

 
17 
 

 

tekstualnom dijelu Plana, Obrazloženju te na 
izmjene i dopune u grafičkom dijelu Plana. 
 
OCJENA STANJA U OBUHVATU 
PLANA 
 

Članak 6. 
Ocjenom stanja u prostoru uočeno je plansko 
ograničenje nastalo kao posljedica 
neodgovarajućih kvantifikacijskih 
pokazatelja koji se odnose na zonu mješovite 
- pretežito poslovne namjene (M2) 
sjeveroistočno od glavne prometnice kroz 
naselje Srebreno (B1), a koja zona 
predstavlja centralno područje za urbanu 
afirmaciju naselja Srebreno kao 
administrativnog, poslovnog i kulturnog 
centra Općine Župa dubrovačka. 
Treba istaknuti da gospodarski procesi na 
području Općine uvjetuju reviziju utvrđenih 
planskih ograničenja i obveza. 
 
CILJEVI I PROGRAMSKA 
POLAZIŠTA 
 

Članak 7. 
Osnovni cilj izrade Ciljanih izmjena i 
dopuna Plana je omogućiti rekonstrukciju 
raskrižja državne ceste D8 i glavne 
prometnice kroz naselje Srebreno (B1) te 
kvalitetan urbani razvoj naselja Srebreno kao 
glavnog centra i urbanog središta Općine. 
 
POPIS STRUČNIH PODLOGA 
POTREBNIH ZA IZRADU PLANA 
 

Članak 8. 
Sukladno odredbama 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 PGP 

podlogama u mjerilu 1:2000 korištenim u 
svrhu izrade UPU-a ''Srebreno I''. 
 
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 Ciljanih izmjena i 
dopuna Urbanističkog plana uređenja 
''Srebreno I'' 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 

 Ministarstvo kulture, Uprava za 
zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 
10000 Zagreb 

 Ministarstvo poljoprivrede, Uprava 
vodnog gospodarstva, Ulica grada 
Vukovara 220, 10000 Zagreb 

 Ministarstvo obrane RH, Uprava za 
materijalne resurse, Sarajevska cesta 
7, 10000 Zagreb 

 Ministarstvo regionalnog razvoja i 
fondova EU, Trg kralja Petra 
Krešimira IV br. 1, 10 000 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 
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 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 

 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 

 Hrvatska komora arhitekata, 
Područni odbor Dubrovnik, Kralja 
Tomislava 7, 20000 Dubrovnik 

 
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.  
 
 
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. 
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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 
Župana Dubrovačko-neretvanske 
županije 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. 
 
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 tvrtkom Brenum 
d.o.o. (Klasa: 350-02/13-01/04, Ur. broj: 
2117/08-02-13-4).  
 
ZAVRŠNE ODREDBE 
 

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

 tijelima i osobama iz članka. 10. ove 
Odluke. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
''Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka''. 
 
KLASA: 350-02/13-01/04    
URBROJ: 2117/08-02-13-2 
 
Srebreno, 28. veljače 2013. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
13. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 29. sjednici 
održanoj dana 28. veljače 2013. godine, 
donijelo je  
 

PROGRAM 
za subvencioniranje dijela kamate na 

kredite odobrene u svrhu postupanja s 
nezakonito izgrađenim građevinama 

 
Članak 1. 

      
Ovim Programom utvrđuje se subvencija 
dijela kamate na kredite za troškove nastale 
u postupku s nezakonito izgrađenim 
građevinama (postupak sukladno Zakonu o 
postupanju s nezakonito izgrađenim 
građevinama - Narodne novine 86/12). 
 
 Kroz ovaj Program se subvencionira kamata 
za kredite prema slijedećim uvjetima: 

- Stambeni kredit - za postupanje s 
nezakonito izgrađenim građevinama, 

- Maksimalni iznos kredita u iznosu do 
50.000,00 kn, 

- Minimalni iznos kredita od 10.000,00 
kn, 

- Subvencionirat će se kamata u 3%-
tnom iznosu, 

- Rok otplate kredita je do 5 godina. 
  

Članak 2. 
 

Cilj Programa je olakšati stanovništvu 
Općine Župa dubrovačka postupak s 
nezakonito izgrađenim građevinama 
(''legalizaciju'') na području Općine i ubrzati 
isti proces. 
 

Članak 3. 
 

Sredstva za subvenciju kamatne stope mogu 
se odobriti za troškove postupka s 
nezakonito izgrađenim građevinama: 

‐ izrada geodetske snimka izvedenog 
stanja nezakonito izgrađene zgrade, 

‐ izrada arhitektonske snimke 
izvedenog stanja nezakonito 
izgrađene zgrade, 

‐ izjava ovlaštenog inženjera 
građevinarstva da nezakonito 
izgrađena zgrada ispunjava bitni 
zahtjev mehaničke otpornosti i 
stabilnosti, 

‐ naknada za zadržavanje nezakonito 
izgrađene zgrade u prostoru, 

‐ komunalni doprinos, 
‐ vodni doprinos, 
‐ elaborat ucrtavanja (geodetski) 

građevine koja je prošla kroz 
predmetni postupak. 
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Svi elaborati i rješenja moraju se odnositi na 
istu građevinu koja se kao takva vodi kroz 
zahtjev za postupanje s nezakonito 
izgrađenim građevinama. 
 

Članak 4. 
 
Subvencija je namijenjena stanovnicima 
Općine Župa dubrovačka koji imaju 
prijavljeno prebivalište u Općini Župa 
dubrovačka. 
 
Pravo na ostvarivanje subvencije imaju: 

- fizičke osobe s prebivalištem na 
području općine Župa dubrovačka, 

- fizičke osobe koje podižu kredite za 
troškove sukladno čl. 3. Programa, 

- fizičke osobe koje u roku podnesu 
potrebitu dokumentaciju Općini, 

- fizičke osobe koje kod poslovnih 
banaka zatraže kredit od 10.000,00 
do 50.000,00 kn, 

- fizičke osobe koje kod poslovnih 
banaka zatraže kredit i iznad 
50.000,00 kn ali se pravo na 
subvenciju kamate odnosi samo do 
iznosa od 50.000,00 kn. 

 
Subvencioniranju kamatu ne ostvaruju: 

- fizičke osobe koje nemaju 
prebivalište na području Općine, 

- fizičke osobe koje u roku Općini ne 
podnesu propisanu dokumentaciju, 

- fizičke osobe koje su u postupku s 
nezakonito izgrađenim građevinama 
za građevine poslovne namjene, 

- pravne osobe koje su u postupku s 
nezakonito izgrađenim građevinama 
za građevine poslovne namjene. 

 
Članak 5. 

 
Na temelju  ovog Programa objavit će se 
javni poziv za podnošenje zahtjeva za 
subvenciju kamate na kredite za postupanje s 
nezakonito izgrađenim građevinama. 
 
Zahtjev za ostvarivanje prava na 
subvencioniranu kamatu podnosi se Odsjeku 
za komunalne gospodarstvo uz koji se 
prilaže: 

- preslika osobne iskaznice odnosno 
potvrdu nadležne Policijske uprave o 
prebivalištu na području Općine 

- popunjen obrazac za subvenciju 
kamate 

 
Općina će zaprimati Zahtjeve za ostvarivanje 
prava subvencije kamate na kredite do 30. 
lipnja 2013. godine odnosno svake naredne 
godine do 31. ožujka radi uključivanja 
zahtjeva u Proračun. 
 

Članak 6. 
 
Financijska sredstva za provedbu ovog 
Programa osiguravaju se u Proračunu 
Općine. 
 

Članak 7. 
 
Općina će putem Odsjeka za financije i 
proračun i Odsjeka za komunalno 
gospodarstvo nadzirati  poslove iz Programa, 
te kontaktirati poslovne banke u cilju 
dobivanja povoljnije kamate stope za kredite 
za postupanje s nezakonito izgrađenim 
građevinama. 
 

Članak 8. 
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Izmjene i dopune ovog Programa u 
nadležnosti su Općinskog vijeća. 
 

Članak 9. 
 
Ovaj Program stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u ''Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka''. 
 
KLASA: 403-01/13-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-13-1 
 
Srebreno, 28. veljače 2013. 

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


