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1.  
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka 08/09) Općinsko vijeće Općine 
Župa dubrovačka na 22. sjednici održanoj 
14. ožujka 2016. donijelo je: 
 

O D L U K U 
o prihvaćanju dopune koncepta 

arhitektonsko-urbanističkog rješenja za 
postojeću zonu ugostiteljsko-turističke 

namjene unutar naselja - hotel Subrenum 
iz  

UPU-a ''Srebreno I''  
 
 

Članak 1. 
Sukladno obvezama proizašlim iz odredbi 
prostorno-planske dokumentacije ovo 
Povjerenstvo je pregledom i analizom tri 
varijantna rješenja koncepta arhitektonsko-
urbanističkog rješenja za postojeću zonu 
ugostiteljsko-turističke namjene unutar 

naselja - hotel Subrenum iz UPU-a 
''Srebreno I'' u srpnju 2014. godine utvrdilo 
da dostavljeno Rješenje broj 3., projektant 
Vlaho Almat, dipl. ing. arh., suradnici: T. 
Đurković, M. Nobilo, M. Tošić, A. Vlašić 
zadovoljava uvjete propisane Urbanističkim 
planom uređenja ''Srebreno I'' te je prihvatilo 
ovakav koncept rješenja. 
Obzirom da se radi o konceptu 
arhitektonsko-urbanističkog rješenja uz 
obvezu uklanjanja svih eventualnih 
nedostataka ili nesuklađenosti s UPU-om 
''Srebreno I''  investitor je dostavio dorađeni 
koncept arhitektonsko-urbanističkog rješenja 
za postojeću zonu ugostiteljsko-turističke 
namjene unutar naselja - hotel Subrenum. 
 

Članak 2. 
Sukladno obrazloženju Povjerenstva za izbor 
arhitektonsko-urbanističkog rješenja 
formiranom od strane Općina Župa 
dubrovačka prihvaća se dorađeni koncept 
arhitektonsko-urbanističkog rješenja za 
postojeću zonu ugostiteljsko-turističke 
namjene unutar naselja - hotel Subrenum iz 
UPU-a ''Srebreno I'' 
 

Članak 3. 
Povjerenstvo je dužno pratiti nastavak izrade 
projektne dokumentacije za cjelokupnu zonu 
kako bi se pravovremeno otklonili 
eventualni nedostaci ili nesuklađenosti s 
UPU-om ''Srebreno I''. 

 
Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od 
dana objave u "Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka". 
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