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01. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 16. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 04. 
svibnja 2015. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća ''Sporazum o 
utvrđivanju uvjeta i obveza za 
realizaciju projekta Kupari I'' s 
Republikom Hrvatskom zastupanom 

po Državnom uredu za upravljanje 
državnom imovinom, zastupanom po 
predstojniku Mladenu Pejnoviću. 
 

2. Predmetni Sporazum sastavni je dio 
ovog Zaključka. 
 

3. Ovlašćuje se Općinski načelnik za 
potpis Sporazuma. 

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''. 
 
KLASA: 947-01/15-01/4 
URBROJ:2117/08-02-15-2 
 
Srebreno, 04. svibnja 2015. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
02. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 16. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 04. 
svibnja 2015. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
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Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka 
prihvaća Odluku o utvrđivanju ''Smjernica za 
izradu Urbanističkog plana uređenja Kupari 
I''. 
Navedene smjernice biti će prilog 
dokumentaciji u Javnom pozivu za dostavu 
obvezujućih ponuda za realizaciju 
turističkog razvojnog projekta Kupari na 
lokaciji Kupari I. u Općini Župa dubrovačka. 

 
Odluka o utvrđivanju ''Smjernica za izradu 
Urbanističkog plana uređenja Kupari I'', 
sastavni je dio ovog zaključka i ista se ne 
objavljuje u Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka nego na oglasnoj ploči 
Općine Župa dubrovačka. 
 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''. 
 
KLASA: 350-02/15-01/08 
URBROJ:2117/08-02-15-2 
 
Srebreno, 04. svibnja 2015. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
03. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 16. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 04. 
svibnja 2015. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se Izvješće Općinskog 
načelnika o namjeri izdavanja rješenja kojim 
će se Hotelima Dubrovačka rivijera d.d. 
omogućiti izvođenje građevinskih i 
obrtničkih radova u vrijeme turističke sezone 
2015. u periodu od 1. lipnja do 30. rujna. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Zamolbom od 26. ožujka 2015. 

Hoteli Dubrovačka rivijera d.d. zatražili su 
od Općine Župa dubrovačka odobrenja za 
izvođenje građevinskih radova na gradnji 
nove garažno-poslovne građevine u 
Srebrenom u vremenu turističke sezone 
2015. 

Člankom 3. Odluke o načinu i 
vremenu u kojemu nije dopušteno obavljati 
građevinske radove na području Općine 
Župa dubrovačka (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', broj 3/10) predviđeno je 
da iznimno u posebno opravdanim 
okolnostima Općinski načelnik može 
odobriti građevinske i ostale radove suprotno 
odredbama Odluke.  

Obzirom da se na obnovu Hotela 
Orlanda u sklopu kojeg je i predmetna nova 
garažno-poslovne građevine u Srebrenom 
čeka dugi niz godina to Općinski načelnik 
ima namjeru odobrite izvođenje radova po 
zahtjevu Hotela Dubrovačka rivijera d.d., te 
je s tim u svezi zatražio od Općinskog vijeća 
prihvaćanje Izvješća o odobrenju rečenih 
radova. 

Uzimajući u obzir sve navedene 
okolnosti riješeno je kao u izreci ovog 
zaključka. 
 
KLASA: 363-01/15-01/40 
URBROJ:2117/08-02-15-3 
 
Srebreno, 04. svibnja 2015. 
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Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Mato Previšić, v.r.  

 
 
04. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 16. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 04. 
svibnja 2015. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se Izvješće Općinskog 
načelnika o namjeri izdavanja rješenja kojim 
će se tvrtci SUB DUBROVNIK d.o.o. u 
vrijeme turističke sezone 2015. godine u 
periodu od 01. lipnja do 30. rujna odobriti 
izvođenje građevinskih i obrtničkih radova 
na izgradnji novog trgovačkog centra “SUB 
Dubrovnik” u Srebrenom. 

 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Zamolbom od 19. ožujka 2015. 
godine tvrtka SUB DUBROVNIK d.o.o. 
zatražila je od Općine Župa dubrovačka 
odobrenje za izvođenje građevinskih radova 
na izgradnji novog trgovačkog centra “SUB 
Dubrovnik” u Srebrenom u vrijeme 
turističke sezone 2015. godine u periodu od 
01. lipnja do 01. kolovoza. 

Člankom 3. Odluke o načinu i 
vremenu u kojemu nije dopušteno obavljati 
građevinske radove na području Općine 
Župa dubrovačka (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', broj 3/10) predviđeno je 
da iznimno u posebno opravdanim 
okolnostima Općinski načelnik može 

odobriti građevinske i ostale radove suprotno 
odredbama Odluke.  

Obzirom da nam je svima u interesu 
što skoriji završetak predmetnih radova kako 
bi naša općina bila bogatija za jedan ovako 
veliki i značajni trgovački centar to Općinski 
načelnik ima namjeru odobriti izvođenje 
radova po zahtjevu tvrtke SUB 
DUBROVNIK d.o.o., te je s tim u svezi 
zatražio od Općinskog vijeća prihvaćanje 
Izvješća o odobrenju rečenih radova. 

Uzimajući u obzir sve navedene 
okolnosti riješeno je kao u izreci ovog 
zaključka. 
 
KLASA: 363-01/15-01/35 
URBROJ:2117/08-02-15-3 
 
Srebreno, 04. svibnja 2015. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 


