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Na temelju članka 86., članka 93., stavka 1.,
Zakona o prostornom uređenju i gradnji
(Narodne novine 76/07, 38/09, 55/11, 90/11)
i zaključka Načelnika Općine Župa
dubrovačka,
Klasa:
350-02/12-01/10,
Urbroj: 2117/08-07-12-1 od 12. ožujka
2012, objavljuje
PONOVLJENU JAVNU
RASPRAVU
(javni uvid i javno izlaganje)
o Prijedlogu Urbanističkog plana
uređenja ''Srebreno I''
Ponovljena javna rasprava o Prijedlogu
''UPU Srebreno I'' održat će se u razdoblju
od 21. ožujka do 30. ožujka 2012.,
organiziranjem javnog uvida i javnog
izlaganja.

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

Javni uvid u Prijedlog UPU-a bit će svakog
radnog dana od 09:00 do 12:00 sati u
prostorijama Velike vijećnice Općine Župa
dubrovačka (III kat) na adresi Vukovarska
48, 20207 Mlini. Na Javnom uvidu bit će
izložen tekstualni i grafički dio Prijedloga
UPU-a ''Srebreno I'', te Sažetak za javnost.
Javno izlaganje održat će se u 26.ožujka
2012. u 10.00 sati u Velikoj vijećnici Općine
Župa dubrovačka (III kat) na adresi
Vukovarska 48, 20207 Mlini. Stručna
obrazloženja na prijedloge i primjedbe
sudionika u Ponovljenoj Javnoj raspravi daje
Stručni izrađivač - Institut IGH d.d., Zavod
za prostorno planiranje, Dubrovnik i Nositelj
izrade - Općina Općina Župa dubrovačka.
Javna rasprava ponavlja se sukladno stavku
1. članka 93. Zakona o prostornom uređenju
i gradnji (Narodne novine 76/07, 38/09,
55/11, 90/11).
Predmet ponovljene Javne rasprave je
izmjena dijela rješenja prometne mreže na
temelju prihvaćenih očitovanja, mišljenja i
prijedloga u Prvoj javnoj raspravi.
Sukladno stavku 4., članka 93. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji (Narodne
novine 76/07, 38/09, 55/11, 90/11), ''novi
prijedlozi i primjedbe na izmijenjen
prijedlog prostornog plana mogu se
podnositi samo u svezi s izmjenama
povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u
prvoj javnoj raspravi''.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog
Urbanističkog plana uređenja ''Srebreno I''
mogu se dati u zapisnik o javnom izlaganju,
postavljanjem pitanja u javnom izlaganju,
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upisati u Knjigu primjedbi koja će biti
izložena uz Prijedlog plana, te dostaviti
pismeno na adresu: Općina Župa
dubrovačka, Vukovarska 48, 20207 Mlini s
naznakom ''Ponovljena javna rasprava za
UPU Srebreno I'', do zaključno 30. ožujka
2012.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u
roku i nisu čitko napisani sa imenom i
prezimenom, adresom pošiljatelja i kopijom
katastarskog plana u staroj i novoj izmjeri
(ako se primjedba odnosi na određenu
česticu zemlje) neće se uzeti u obzir u
pripremi Izvješća o ponovljenoj javnoj
raspravi.

Srebreno, 13. ožujka 2012.

KLASA: 350-02/12-01/10
URBROJ: 2117/08-07-12-2
Srebreno, 12. ožujka 2012.
Općinski načelnik
Silvio Nardelli, v.r.

17.
Na temelju članka 86., članka 93., stavka 1.,
Zakona o prostornom uređenju i gradnji
(Narodne novine 76/07, 38/09, 55/11, 90/11)
i zaključka Načelnika Općine Župa
dubrovačka,
Klasa:
350-02/12-01/11,
Urbroj: 2117/08-07-12-1 od 12. ožujka
2012, objavljuje

Nadležna državna tijela i pravne osobe s
javnim ovlastima, tijela jedinica lokalne i
područne samouprave dostavljaju pisano
očitovanje na prijedlog UPU-a do zaključno
30. ožujka 2012. godine. Ukoliko se do ovog
roka ne dostave pisana očitovanja smatrat će
se da nemaju primjedbi.

PONOVLJENU JAVNU
RASPRAVU
(javni uvid i javno izlaganje)
o Prijedlogu Urbanističkog plana
uređenja „Blato“

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju
objaviti će se u Službenom glasniku Općine
Župa dubrovačka broj 04/12, na oglasnoj
ploči Općine Župa dubrovačka, u tiskanim
izdanjima Dubrovačkog lista, Dubrovačkog
vjesnika i Slobodne dalmacije, službenim
mrežnim
stranicama
Općine
Župa
dubrovačka,
Dubrovačko-neretvanske
županije, Zavoda za prostorno planiranje
Dubrovačko-neretvanske
županije
te
Ministarstva graditeljstva i prostornog
uređenja

Ponovljena javna rasprava o Prijedlogu
UPU-a „Blato“ održat će se u razdoblju od
21. ožujka do 30. ožujka 2012.,
organiziranjem javnog uvida i javnog
izlaganja.
Javni uvid u Prijedlog UPU-a bit će svakog
radnog dana od 09:00 do 12:00 sati u
prostorijama Velike vijećnice Općine Župa
dubrovačka (III kat) na adresi Vukovarska
48, 20207 Mlini. Na Javnom uvidu bit će
izložen tekstualni i grafički dio Prijedloga
UPU-a „Blato“, te Sažetak za javnost.

Prijedlog UPU-a ''Srebreno I'' za Ponovljenu
javnu raspravu biti će za vrijeme trajanja
javnog uvida dostupan na web stranici
Općine Župa dubrovačka (www.zupadubrovacka.hr)
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Javno izlaganje održat će se u 26.ožujka
2012. u 11.30 sati u Velikoj vijećnici Općine
Župa dubrovačka (III kat) na adresi
Vukovarska 48, 20207 Mlini. Stručna
obrazloženja na prijedloge i primjedbe
sudionika u Ponovljenoj javnoj raspravi daje
Stručni izrađivač - Nesek d.o.o, Zagreb i
Nositelj izrade - Općina Općina Župa
dubrovačka.

Srebreno, 13. ožujka 2012.

pripremi Izvješća o ponovljenoj javnoj
raspravi.
Nadležna državna tijela i pravne osobe s
javnim ovlastima, tijela jedinica lokalne i
područne samouprave dostavljaju pisano
očitovanje na prijedlog UPU-a do zaključno
30. ožujka 2012. godine. Ukoliko se do ovog
roka ne dostave pisana očitovanja smatrat će
se da nemaju primjedbi.

Javna rasprava ponavlja se sukladno stavku
1. članka 93. Zakona o prostornom uređenju
i gradnji (Narodne novine 76/07, 38/09,
55/11, 90/11).
Predmet ponovljene Javne rasprave je
izmjena dijela rješenja prometne mreže na
temelju prihvaćenih očitovanja, mišljenja i
prijedloga u Prvoj javnoj raspravi.
Sukladno stavku 4., članka 93. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji (Narodne
novine 76/07, 38/09, 55/11, 90/11), ''novi
prijedlozi i primjedbe na izmijenjen
prijedlog prostornog plana mogu se
podnositi samo u svezi s izmjenama
povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u
prvoj javnoj raspravi''.

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju
objaviti će se u Službenom glasniku Općine
Župa dubrovačka broj 04/12, na oglasnoj
ploči Općine Župa dubrovačka, u tiskanim
izdanjima Dubrovačkog lista, Dubrovačkog
vjesnika i Slobodne dalmacije, službenim
mrežnim
stranicama
Općine
Župa
dubrovačka,
Dubrovačko-neretvanske
županije, Zavoda za prostorno planiranje
Dubrovačko-neretvanske
županije
te
Ministarstva graditeljstva i prostornog
uređenja
Prijedlog UPU-a „Blato“ za Ponovljenu
javnu raspravu biti će za vrijeme trajanja
javnog uvida dostupan na web stranici
Općine Župa dubrovačka (www.zupadubrovacka.hr)

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog
Urbanističkog plana uređenja „Blato“ mogu
se dati u zapisnik o javnom izlaganju,
postavljanjem pitanja u javnom izlaganju,
upisati u Knjigu primjedbi koja će biti
izložena uz Prijedlog plana, te dostaviti
pismeno na adresu: Općina Župa
dubrovačka, Vukovarska 48, 20207 Mlini s
naznakom ''Ponovljena javna rasprava za
UPU Blato'', do zaključno 30. ožujka 2012.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u
roku i nisu čitko napisani sa imenom i
prezimenom, adresom pošiljatelja i kopijom
katastarskog plana u staroj i novoj izmjeri
(ako se primjedba odnosi na određenu
česticu zemlje) neće se uzeti u obzir u

KLASA: 011-01/10-01/05
URBROJ: 2117/08-01-12-3
Srebreno, 12. ožujka 2012.
Općinski načelnik
Silvio Nardelli, v.r.
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Srebreno, 13. ožujka 2012.

odjela Općine Župa dubrovačka (''Službeni
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj
11/10 i 26/11) ostaju nepromijenjene.

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'',
broj 86/08. i 61/11.), članka 32. Uredbe o
klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
(''Narodne novine'', broj 74/10), članka 22.
Odluke
o
ustrojstvu
i
djelokrugu
Jedinstvenog upravnog odjela (''Službeni
glasnik Općine Župa dubrovačka 10/10) i
članka 48. Statuta Općine Župa dubrovačka
("Službeni
glasnik
Općine
Župa
dubrovačka" br. 8/09), Općinski načelnik
Općine Župa dubrovačka donosi sljedeći

Članak 3.
Ovaj Pravilnik o Izmjenama stupa na snagu
8 dana od dana objave u "Službenom
glasniku Općine Župa dubrovačka" i na
oglasnoj ploči Općine Župa dubrovačka.
KLASA: 011-01/10-01/05
URBROJ: 2117/08-01-12-3
Srebreno, 12. ožujka 2012.

PRAVILNIK
o Izmjenama i dopunama Pravilnika
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Župa dubrovačka

Općinski načelnik
Silvio Nardelli, v.r.

Članak 1.
19.

U
Pravilniku
o
unutarnjem
redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 11/10 i 26/11) u Članku 6.
stavku 1. u podstavku Redni broj: 7 :,
mijenja se tekst i sada glasi:
''Stručno znanje:

Na temelju članka 29. Odluke o zakupu
javnih površina (''Službeni glasnik Općine
Župa dubrovačka'', broj 1/10) i članka 48.
Statuta Općine Župa dubrovačka ("Službeni
glasnik Općine Župa dubrovačka" br. 8/09),
Općinski načelnik Općine Župa dubrovačka
donosi slijedeću

magistar struke ili
stručni
specijalist
tehničke
struke
(arhitektura, promet ili
građevinarstvo)
ili
prirodoslovne struke
(geografija
ili
ekologija)''

TARIFU
NAKNADE ZA KORIŠTENJE JAVNIH
POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE
ŽUPA DUBROVAČKA
Članak 1.

Članak 2.

Ovom tarifom određuje se visina naknade za
privremeno korištenje javnih površina na
području Općine Župa dubrovačka, a za

Sve nespomenute odredbe Pravilnika o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
4
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namjene iz članka 6. Odluke o korištenju
javnih površina.

Srebreno, 13. ožujka 2012.

URBROJ: 2117/08-01-12-1
Srebreno, 13. ožujka 2012.

Članak 2.
Općinski načelnik

Naknada za korištenje javnih površina na
području Općine Župa dubrovačka iz članka
1. ove Tarife utvrđuje se po metru
četvornom obračunske površine na dan:
- za postavljanje stolova za prijenosna
računala, za postavljanje ugostiteljskih
stolova za caffe bar, te za postavljanje
ugostiteljskih stolova za restaurante 2,00
kuna za 1 m2 dnevno.
- za postavljanje stolova, pultova (štandova)
i slično, a za prodaju suvenira, bižuterije,
proizvoda domaće radinosti i slično (izuzev
prodaje radova župske domaće radinosti)
kao i za postavljanje aparata za prodaju
osvježavajućih pića (mikser) te aparata za
sladoled (konzervatori), prodaju voća i
povrća, kokica, kukuruza i sličnih proizvoda
5,00 kuna za 1 m2 dnevno.
- za parking mjesta 10,00 kn dnevno za I
zonu (20 m od obalne crte).
- za parking mjesta 7,00 kn dnevno za II
zonu (ispod državne ceste D8).
- za parking mjesta 5,00 kn dnevno za III
zonu (iznad državne ceste D8).
- za parking mjesta za autobuse 10,00 kn
dnevno za III zonu (iznad državne ceste D8).
- za postavljanje kioska svih namjena
1000,00 kuna mjesečno.
- za ostale namjene iz članka 6. odluke 2,00
kune za 1 m2 dnevno.

Silvio Nardelli, v.r.

Članak 3.
Ova Tarifa stupa na snagu danom objave u
''Službenom
glasniku
Općine
Župa
dubrovačka''.
KLASA: 363-05/12-01/08
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