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73.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka" br. 8/09) Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 17. sjednici
održanoj 4. kolovoza 2011. godine donijelo
je
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće Općine Župa
dubrovačka prihvaća Izvješće o ostvarenju
proračuna Općine Župa dubrovačka za
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011.
godine.
Izvješće o ostvarenju proračuna
Općine Župa dubrovačka za razdoblje od 1.

Uprava i uredništvo:
Srebreno, - tel. 487 476
List izlazi po potrebi.

siječnja do 30. lipnja 2011. godine sastavni
je dio ovog zaključka i isto se ne objavljuje u
Službenom
glasniku
Općine
Župa
dubrovačka nego na oglasnoj ploči Općine.
KLASA: 400-01/11-01/07
URBROJ: 2117/08-02-11-2
Srebreno, 4. kolovoza 2011.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.

74.
Na temelju članka 111. Zakona o proračunu
("Narodne novine" br. 87/08) i članka 34.
Statuta Općine Župa dubrovačka (''Službeni
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj
8/09), Općinsko vijeće Općine Župa
dubrovačka na 17. sjednici Općinskog vijeća
održanoj dana 4. kolovoza 2011. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće Općine Župa
dubrovačka
prihvaća
Konsolidirano
financijsko izvješće za razdoblje od 1.
siječnja do 30. lipnja 2011. godine.
Konsolidirano financijsko izvješće za
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011.
godine sastavni je dio ovog zaključka i isti se
ne objavljuje u Službenom glasniku Općine
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Župa dubrovačka nego na oglasnoj ploči
Općine.

Srebreno, 4. kolovoza 2011.

4. Traži se da sastavni dio projekta
izgradnje Brze ceste bude i spojna
cesta, državnog karaktera, iz točke 3.
ovog Zaključka.

KLASA: 400-05/11-01/04
URBROJ:2117/08-02-11-3
Srebreno, 4. kolovoza 2011.

O b r a z l o ž e nj e
Predsjednik Općinskog vijeća
Investitor izgradnje Brze ceste, Hrvatske
ceste d.o.o., zatražio je od stručnog
izrađivača razradu varijantnih rješenja trase
Brze ceste od čvora Osojnik do čvora Plat. U
vezi s navedenim 03. ožujka 2011. održana
je prezentacija planiranih rješenja u hotelu
Excelsior, na koju nisu bili, a trebali su biti
pozvani
predstavnici
Općine
Župa
dubrovačka. Na traženje Općine Župa
dubrovačka prezentacija je ponovljena 04.
svibnja 2011. u Velikoj Vijećnici Općine, a
na kojoj su prisustvovali predstavnici
investitora Hrvatskih cesta d.o.o., stručnog
izrađivača IPZ d.d., Zavoda za prostorno
planiranje
Dubrovačko-neretvanske
županije, Upravnog odjela za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša, predstavnici
Općinskog vijeće i šira stručna javnost.
Uzimajući u obzir činjenicu da je Općina
Župa dubrovačka najuži dio teritorija
Republike Hrvatske i najlogičniji prostor za
razvoj Grada Dubrovnika, planiranju trase
Brze i spojne ceste potrebno je pristupiti s
krajnjom pažnjom. Odabir pogrešne
varijante će dugoročno negativno utjecati na
razvoj Općine ali i Grada Dubrovnika.
Stoga Općinsko vijeće potvrđuje trasu brze
ceste definirane važećom prostornoplanskom dokumentacijom kao jedinu
prihvatljivu varijantu. U postupku izrade
Prostornog plana dubrovačko-neretvanske
županije, kao i postupku Javnog uvida
Studije utjecaja na okoliš Brze ceste Osojnik
– Debeli Brijeg iz 2005. godine postignut je

Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.

75.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka br. 08/09) i prezentacije
novoplaniranih trasa brze ceste, održanoj u
Velikoj vijećnici Općine Župa dubrovačka
04. svibnja 2011., Općinsko vijeće na svojoj
17. sjednici održanoj dana 4. kolovoza 2011.
donosi:
Z A K LJ U Č A K
1. Potvrđuje se trasa brze ceste iznad
svih
naselja
Općine
Župa
dubrovačka, kao jedina prihvatljiva
trasa.
2. Traži se da se izvođenje Brze ceste
kroz Župu dubrovačku planira
izradom tunela, na dionicama koje
prolaze izrazito strmim terenom i
neposredno
iznad
građevinskih
područja naselja, te da se u tu svrhu
provedu prethodna geomehanička
istraživanja.
3. Traži se da se trasa spojne ceste,
državnog karaktera, planira kao spoj
čvora ''Župa 1'' kod Grbavca s D-8 u
Kuparima.

2

Općina Župa dubrovačka

Službeni glasnik broj 16

konsenzus oko trase brze ceste kroz područje
Općine Župa dubrovačka.
Općinsko vijeće, nadalje, traži da se ispita
mogućnost izgradnje brze ceste u tunelima
na dionicama koje prolaze izrazito strmim
terenom i neposredno iznad građevinskih
područja naselja. Ovaj zaključak se temelji
na činjenici da bi izgradnja brze ceste
površinski, a zbog konfiguracije terena,
značajno narušila vizuru izrazito turizmu
orijentirane Općine iz svih dijelova Općine
kao i iz zraka. Nastavno, brza cesta bi svojim
koridorom zauzela veliki dio brdskog dijela
Općine koji predstavlja najuži dio teritorija
Republike Hrvatske te tako značajno
umanjila mogućnost gospodarskog razvoja
(poljoprivreda,
stočarstvo,
turizam,
energetika).
Općinsko vijeće traži da se spoj Brze ceste
sa postojećom prometnom infrastrukturom
ostvari cestom državnog karaktera, koja je
sastavni dio projekta izgradnje Brze ceste, u
Kuparima iz razloga kako slijedi:
- ostvario bi se kvalitetan i brz spoj
trenutno devastiranog hotelskog
komleksa Kupari, za kojega se
očekuje skora obnova i budućeg
Kongresnog centra sa Zračnom
lukom Čilipi, Lukom Gruž, ACI
marinom Komolac, autocestom i
širim
gravitacijskim
područjem
grada, a sve za potrebe dolazaka,
odlazaka i dnevnih migracija turista i
zaposlenika.
- ostvario bi se kvalitetan i brz spoj
Općine s Gradom i gravitacijskim
područjem Grada jer je za očekivati
da će Općina preuzeti dio funkcija
Grada (groblje, trgovina- poslovna
zona, sport i rekreacija, uslužne
djelatnosti, kultura i stanovanje)
- postojeća cestovna infrastruktura u
župskom
polju
(L.C.
69050,

Srebreno, 4. kolovoza 2011.
nerazvrstane
prometnice)
je
substandardna,
ne
zadovoljava
postojeće potrebe i ima neriješene i
tehnički neispravne spojeve s D-8
bez mogućnosti rekonstrukcije te kao
takva ne osigurava razvoj zona
stambene namjene u prostornofunkcionalnoj cjelini župskog polja.

Shodno navedenom riješeno je kao u izreci
Zaključka.
KLASA: 340-03/11-01/03
URBROJ: 2117/08-02-11-3
Srebreno, 4. kolovoza 2011.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.

76.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka" br. 8/09) Općinsko Vijeće
Općine Župa dubrovačka na 17. sjednici
održanoj dana 4. kolovoza 2011. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
1. Općinsko vijeće traži da se planirana
lokacija mjerno-redukcijske stanice
''Dubrovnik'', koja se nalazi uz selo
Bratitovo, planira na najmanju
udaljenost 200 metara od postojećih
objekata.
2. Općinsko vijeće traži izmještanje
koridora planirane trase pravca
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Bratitovo – Orsula najbližim putem
do mora kako bi se očuvao osobito
vrijedan predjel – prirodni krajobraz,
te
tako
izbjegao
prolazak
magistralnog plinovoda uz planirano
Groblje Dubac, građevinska područja
naselja Gornji Brgat i Dubac, kao i
presijecanje državnih cesta D223 i
D8, te sačuvale šume Dubac –
Kupari
Obrazloženje
U postupku javnog uvida studije na
okoliš ''Izgradnja međunarodnog plinovoda
Dubrovnik – Prevlaka – Dobreč DN
1000/75'', zatraženo je očitovanje Općine
Župa dubrovačka o predloženim rješenjima
mjerno-redukcijske stanice i trase plinovoda.
Smatrajući da će interesi mještana
Općine Župa dubrovačka biti maksimalno
zaštićeni u slučaju prihvaćanja uvodno
rečenih prijedloga, a da se istovremeno ne
ugrožavaju interesi investitora, riješeno je
kao u izreci ovog zaključka.
KLASA: 351-03/11-01/01
URBROJ: 2117/08-02-11-3
Srebreno, 4. kolovoza 2011.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.
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