
 
 
R E P U B L I K A  H R V A T S K A 
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju 
 

KLASA: 350-01/14-01/77 
URBROJ: 2117/1-23/1-1-14-1 
Dubrovnik, 12. lipnja 2015. 
 

 
ŽUPAN 
-ovdje- 

 
PREDMET: Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o  izradi izmjena i dopuna Prostornog 
plana Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske 
županije", broj: 6/03., 3/05.-uskl., 3/06., 7/10., 4/12.-isp. i 9/13.)  
 
Dubrovačko-neretvanska županija je temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog 
plana Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske 
županije", broj: 6/03., 3/05., 3/06., 7/10., 4/12.-isp. i 9/13.), koja je objavljena u Službenom 
glasniku Dubrovačko-neretvanske županije, broj: 4, od 14. srpnja 2014. godine, a donesena 
sukladno članku 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13.) 
započela postupak Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. 
 
Objavom u Narodnim novinama, broj 10/15. od 28. siječnja 2015. stupila je na snagu Odluka 
Visokog upravnog suda kojom se ukida Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog 
plana Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, 
broj: 3/2006.) slijedom čega je nastala potreba izmjene Odluke o izradi Izmjena i dopuna 
Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-
neretvanske županije", broj: 6/03., 3/05.-uskl., 3/06., 7/10., 4/12.-isp. i 9/13). 
Slijedom navedenog, a sukladno članku 87. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju 
("Narodne novine", broj: 153/13.) priloženo se dostavlja nacrt Odluke o izradi izmjena i 
dopuna Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske 
županije, te molimo da isti prihvatite, utvrdite prijedlog i proslijedite Županijskoj skupštini na 
raspravu i donošenje. 
 
S poštovanjem, 

 
                                                                       PROČELNICA 
 
                                                                 Nikolina Šišić, dipl.iur. 
 

 
Dostaviti: 

1. Naslovu 
2. Evidencija, 
3. Pismohrana 

 



 

                                 
 
 
 
                              ŽUPAN             
               
KLASA:350-01/14-01/77 
URBROJ:2117/1-23/1-1-14-2 
Dubrovnik, 15. lipnja 2015. 
 
 
 
                                                                                       SKUPŠTINA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
                                                                                                                  n/p Predsjednika Ivana Margaretića 
                                                                                                                                                 - o v d j e-                 
 
 
PREDMET:  Prijedlog  Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna  
                    Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik  
     Dubrovačko-neretvanske županije", broj: 6/03., 3/05-uskl., 3/06., 7/10., 4/12.-
       isp. i 9/13.), 
 

 
Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 7/09., 10/10. i 3/13.), Župan Dubrovačko-
neretvanske županije donosi sljedeći 

 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i 
dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 4/14.). 

2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi 
Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje. 

1. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

 
 
 

   Ž U P A N 
 

                                Nikola Dobroslavić,  prof.  
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA 



 
Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 
153/13.) i članka 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 7/09., 10/10., 3/13.), Skupština Dubrovačko-
neretvanske županije na 11. sjednici, održanoj 3.7.2015. godine, donijela je 
 
 

ODLUKU o 
Izmjenama i dopunama 

ODLUKE 
o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana 

Dubrovačko-neretvanske županije 
 
 

 
Članak 1. 

Donosi se Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog 
plana Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske 
županije“, broj 4/14.), (dalje Odluka o ID Odluke). 
 
 

Članak 2. 
Pravna osnova za Odluku o ID Odluke temelji se na Zakonu o prostornom uređenju članak 87. 
stavak 1. („Narodne novine“, broj 153/13.). 
 
 

Članak 3. 
U članku 1. stavku 1.Odluke o izradi ID PPDNŽ, broj Službenog glasnika „3/06.“ se precrtava i 
uz njega se dodaje zvjezdica (*), a iza zagrade u nastavku dodaje se zvjezdica (*) i upisuje 
tekst „- Presuda Visokog upravnog suda RH Broj: Usoz-96/2012-8 od 28.11.2014., „Narodne 
novine“, broj 10/15. od 28.1.2015.“ 
 
 

Članak 4. 
U članku 3. Odluke o izradi ID PPDNŽ dodaje se alineja 13. koja glasi: 
- donošenje Presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, br. Usoz-96/2012-8, od 

28. studenoga 2014. godine, objavljene u „Narodnim novinama“, br. 10/15. 
 
 

Članak 5. 
U članku 5. Odluke o izradi ID PPDNŽ iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi: 
„Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, br. Usoz-96/2012-8, od 28. 
studenoga 2014. godine, objavljene u „Narodnim novinama“, br. 10/15., ukinuta je Odluka o 
donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni 
glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 3/06.), čime je predmetna Odluka prestala 
važiti. U provedbi Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije to ima za posljedicu da 
dijelovi tog plana (tekstualni i grafički) koji su izmijenjeni predmetnom odlukom ostaju onakvi 



kakvi su bili prije stupanja na snagu te odluke, a dijelova koji su dopunjeni tom odlukom više 
nema pod uvjetom da navedeni dijelovi nisu izmijenjeni odnosno dopunjeni odlukama o 
izmjenama i dopunama Prostornog plana DNŽ koje su donesene nakon predmetne odluke, a 
u kojem slučaju su ovi dijelovi takvi kakvi su prema odluci donesenoj nakon predmetne 
odluke. 
 
 

Članak 6. 
U članku 6. u stavku 4. Odluke o izradu ID PPDNŽ dodaje se alineja 16. koja glasi: 
„Preispitivanje svih izmjena i dopuna (tekstualnih i grafičkih), brisanih, mijenjanih ili 
planiranih, ukinutom Odlukom o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-
neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 3/06.), a koji 
nisu izmijenjeni, odnosno dopunjeni Odlukama o izmjenama i dopunama Prostornog plana 
Dubrovačko-neretvanske županije koje su donesene nakon predmetne Odluke („Službeni 
glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 7/10., 4/12-isp., 9/13. i 2/15.-uskl.). 
Navedeno se posebno odnosi na izdvojene zone ugostiteljsko-turističke namjene izvan 
naselja“ 
 
 

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Dubrovačko-
neretvanske županije. 
 
KLASA:  
URBROJ:  
Dubrovnik,  

Predsjednik 
     Županijske skupštine 

                 Ivan Margaretić 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 

1. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja – Informacijski sustav, 
2. Hrvatski zavod za prostorni razvoj, 
3. Upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine, 
4. Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, 
5. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, 
6. Evidencija, 
7. Pismohrana 

 
 



 
 
 

O B R A Z L O Ž E N J E 
 
Dubrovačko-neretvanska županija je temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog 
plana Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske 
županije", broj: 6/03., 3/05.-uskl., 3/06., 7/10., 4/12.-isp. i 9/13.), koja je objavljena u 
Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije, broj: 4, od 14. srpnja 2014. godine, a 
donesena sukladno članku 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 
153/13.) započela postupak Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske 
županije. 
 
Objavom u Narodnim novinama, broj 10/15. od 28. siječnja 2015. stupila je na snagu Odluka 
Visokog upravnog suda kojom se ukida Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog 
plana Dubrovačko-neretvanske županije (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske 

županije”, broj: 3/2006.) slijedom čega je nastala potreba izmjene Odluke o izradi Izmjena i 
dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-
neretvanske županije", broj: 6/03., 3/05.-uskl., 3/06., 7/10., 4/12.-isp. i 9/13.), u svrhu 
usklađenja s pravnim posljedicama ukidanja navedene Odluke. 
 
Slijedom su navedenog, a sukladno članku 87. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju 
("Narodne novine", broj: 153/13.), ispravljeni, odnosno dopunjeni članci Odluke koji se 
odnose na brisanje broja “Službenog glasnika Dubrovačko-neretvanske županije” u kojem je 
ukinuta Odluka objavljena, razloge donošenja predmetne Odluke, ocjenu stanja u obuhvatu 
prostornog plana te te ciljeve i programska polazišta prostornog plana. 
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