
 
 

 

                                   
 
 
 
             
 
 
 
 
KLASA: 910-01/20-01/09 
URBROJ: 2117-1-01-22-78 
Dubrovnik, 14. srpnja 2022. 

 

Z A P I S N I K 

s 3. sjednice Koordinacijskog vijeća Urbanog područja Dubrovnik održane 14. srpnja 2022. godine s 

početkom u 13:00 sati održane u prostorijama Upravnog odjela za poslove gradonačelnika (Pred Dvorom 

1). 

Nazočni članovi: Nikola Knežić (Općina Dubrovačko primorje), Božo Lasić (Općina Konavle) i Silvio Nardelli 

(Župa Dubrovačka). 

Ostali nazočni: Zrinka Raguž, Marko Miljanić i Mato Mojaš kao predstavnici Grada Dubrovnika zaduženi 

za administrativne i stručne poslove za potrebe rada Koordinacijskog vijeća Urbanog područja Dubrovnik. 

Mario Gregar i Ivana Katurić(Urbanex) kao predstavnici izrađivača Strategije razvoja Urbanog područja 

Dubrovnik. 

 

Nije nazočan: Mato Franković (Grad Dubrovnik) 

I 

Zamjenik predsjednika Koordinacijskog vijeća Urbanog područja Dubrovnik, načelnik Općine Dubrovačko 

Primorje Nikola Knežić predlaže sljedeći 

DNEVNI RED 

1. Predlaganje i usvajanje Dnevnog reda; 

2. Usvajanje Zapisnika s druge sjednice Koordinacijskog vijeća Urbanog područja Dubrovnik održane 

24. svibnja 2022. godine; 

3. Predstavljanje dosad realiziranih aktivnosti vezano za korištenje ITU mehanizma; 

4. Prikaz najvažnijih rezultata i zaključaka Cjelovite analize stanja te prikaz prvog nacrta Strateškog 

okvira Strategije razvoja Urbanog područja Dubrovnik; 

5. Razno 

Predloženi Dnevni red je s 3 glasa ˝za˝, jednoglasno usvojen. 

 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A  

DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA 
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II 

Zamjenik predsjednika Koordinacijskog vijeća Urbanog područja Dubrovnik Nikola Knežić predlaže da se 

usvoji Zapisnik s druge sjednice Koordinacijskog vijeća Urbanog područja Dubrovnik održane 24. svibnja 

2022., a koji je poslan svim članovima Vijeća na uvid u elektroničkom obliku prije održavanja treće 

sjednice. 

Prijedlog je s 3 glasa ˝za˝, jednoglasno usvojen. 

 

III 

Zrinka Raguž, pročelnica Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju 

Grada Dubrovnika predstavila je prisutnima dosadašnje odrađene aktivnosti u sklopu izrade SRUP-a, kao 

i buduće aktivnosti sukladno obavezama korisnika ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021.-2027., 

s posebnim naglaskom na odrađeno u periodu od druge sjednice Koordinacijskog vijeća do danas. 

Istaknula je: 

 Dopunu baze projekata Grada Dubrovnika te općina Konavle, Župa dubrovačka i Dubrovačko 

Primorje s ciljem ugradnje u SRUP Dubrovnik – nadopunjena baza projekata poslana na mišljenje 

Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije o 

potrebi procjene utjecaja na okoliš; 

 Izrađen Nacrt Cjelovite analize stanja Strategije razvoja Urbanog područja Dubrovnik (prilagođen 

sukladno uputama angažiranog vanjskog izvršitelja vrednovanja tijekom izrade Strategije te 

komentarima Koordinacijskog i Partnerskog vijeća); 

 Izrađen prvi nacrt Strateškog okvira Strategije razvoja Urbanog područja Dubrovnik (nakon 

predstavljanja I dorade Izrađivača Strategije – Urbanexa, dostavit će se na komentare 

Koordinacijskom i Partnerskom vijeću) 

 

IV 

Predstavnici tvrtke Urbanex koja izrađuje Strategiju razvoja Urbanog područja Dubrovnik, gđa Ivana 

Katurić i gosp. Mario Gregar održali su prezentaciju nacrta Cjelovite analize stanja Strategije razvoja 

Urbanog područja Dubrovnik u kojoj su između ostaloga istaknuli da su svi pristigli komentari članova 

Partnerskog vijeća obrađeni, od njih 124 potpuno su usvojena 122, a dva komentara su djelomično 

usvojena i/ili pojašnjena.  

Budući da nakon prezentacije nije bilo pitanja, predsjednik Koordinacijskog vijeća Nikola Knežić predložio 

je glasanje o davanju pozitivnog mišljenja na nacrt Cjelovite analize stanja Strategije razvoja Urbanog 

područja Dubrovnik te je s 3 glasa  ~za~ isti usvojen. 

U nastavku su predstavnici tvrtke Urbanex zadužene za izradu Strategije predstavili i prvi nacrt Strateškog 

okvira Strategije razvoja Urbanog područja Dubrovnik koji se u narednom periodu treba doraditi te će biti 

dostavljen članovima Koordinacijskog vijeća Urbanog područja Dubrovnik na davanje mišljenja i sugestija. 

 

 




