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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
sa 37. sjednice Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održane 25. veljače 2021., u Velikoj 
vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku s početkom u 10:00 sati.                             
 
Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća Marko Potrebica i pozdravio sve nazočne.  
 
Pročelnica Službe Gradskog vijeća Grada Dubrovnika Nada Medović izvršila je uvid u 
prijave vijećnika.  
 
Na temelju izvršenog uvida prijava, predsjednik Gradskog vijeća utvrdio je da je na sjednici 
nazočno 24 vijećnika, od njih ukupno 25, i da Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
 
Prisutni vijećnici: 
Jadran Barač, Marijo Bekić, Vido Bogdanović, Pero Brbora, Matija Čale Mratović, Katarina 
Doršner, Maro Kristić, Ivo Lučić, Dolores Lujić, Krešimir Marković, Ivan Maslać, Pero Milković, 
Miho Obradović, Terezina Orlić, Blaž Pezo,  Marko Potrebica, Emilio Puljizević, Željko Raguž, 
Rikard Rossetti, Nikša Selmani, Ivana Šepak, Tatjana Šimac Bonačić, Marina Vučković Matić 
i Gordan Špero. 
 
Opravdano odsutni: 
Ivan Jelčić. 
 
Ostali prisutni: 
Mato Franković – gradonačelnik Grada Dubrovnika, Jelka Tepšić – zamjenica 
gradonačelnika Grada Dubrovnika, Orlanda Tokić – zamjenica gradonačelnika Grada 
Dubrovnika, Dživo Brčić – pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i 
civilno društvo, Anita Burić – pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu, 
Zlatko Uršić – pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, 
Ana Hilje – pročelnica Upravnog odjela za kulturu i baštinu, Marijeta Hladilo – pročelnica 
Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, Jelena Lončarić – pročelnica Upravnog odjela 
za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Zdenko Medović – pročelnik Upravnog 
odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Marko Miljanić – 
pročelnik Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, Zrinka Raguž – pročelnica 
Upravnog odjela za Europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju, Đuro Šutalo – 
pročelnik Upravnog odjela za promet, Srđan Todorovski – pročelnik Upravnog odjela za 
izgradnju i upravljanje projektima i predstavnici sredstava javnog priopćavanja. 
 
 
Zapisničarka: Suzana Benić. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica pozvao je vijećnike da se izjasne imaju li primjedaba na 
zapisnik sa 36. sjednice Gradskog vijeća, a budući nije bilo primjedaba stavio je zapisnik na 
izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je da je jednoglasno zapisnik usvojen. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica izvjestio je vijećnike da su spisi dostavljeni uz poziv za 
sjednicu, a uz dopis od 19. veljače 2021. dostavljena je dopuna dnevnog reda točkama: 
Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio 
nekretnine katastarske oznake čest. zem. 1247/4 k.o. Mokošica površine 35 m2 i Prijedlog 
zaključka o sklapanju Ugovora o kupoprodaji dijela nekretnine 275/1 i 275/2 sve k.o. Gruž 
kojim Grad Dubrovnik prodaje, a Islamska zajednica u Hrvatskoj kupuje dio nekretnine 
zemljišnoknjižnih oznaka čest. zem. 275/1 k.o. Gruž površine 222 m2 i čest. zem. 275/2 k.o. 
Gruž površine 94 m2. 
Također je uz dopis od 23. veljače 2021. dostavljena dopuna dnevnog reda točkom: Prijedlog 
odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika. 
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Predsjednik Vijeća Marko Potrebica predlažio je dnevni red kao u pozivu za sjednicu i pozvao 
vijećnike da daju prijedloge za dopunu ili izostavljanje točaka sa dnevnog reda. 
 
Vijećnik Nikša Selmani predložio je da se iz predloženog dnevnog reda izostave točka 5. 
Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Odluke o groblju Dubac i točka 
7. Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti unutar groblja Dubac, te 
je prijedlog obrazložio. (tonski zapis) 
 
Vijećnik Maro Kristić predložio je da se dnevni red dopuni točkom Prijedlog deklaracije protiv 
projekta izgradnje dijela brze ceste Osojnik – Zračna luka Čilipi, te je prijedlog obrazložio. 
(tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je na glasovanje prijedlog da se iz dnevnog reda 
izostavi točka 5. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Odluke o groblju 
Dubac i, nakon glasovanja utvrdio je, da većinom glasova (5 „za“, 15 „protiv“ i 3 
„suzdržan“) prijedlog nije prihvaćen. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je na glasovanje prijedlog da se iz dnevnog reda 
izostavi točka 7. Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti unutar 
groblja Dubac i, nakon glasovanja utvrdio je, da većinom glasova (4 „za“, 15 „protiv“ i 4 
„suzdržan“) prijedlog nije prihvaćen. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je na glasovanje prijedlog da se dnevni red dopuni 
točkom Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za 
dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 1247/4 k.o. Mokošica površine 35 m2, koja će 
se razmatrati kao 20. točka dnevnog reda i, nakon glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno 
prijedlog prihvaćen. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je na glasovanje prijedlog da se dnevni red dopuni 
točkom Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o kupoprodaji dijela nekretnine 275/1 i 275/2 
sve k.o. Gruž kojim Grad Dubrovnik prodaje, a Islamska zajednica u Hrvatskoj kupuje dio 
nekretnine zemljišnoknjižnih oznaka čest. zem. 275/1 k.o. Gruž površine 222 m2 i čest. zem. 
275/2 k.o. Gruž površine 94 m2, koja će se razmatrati kao 21. točka dnevnog reda i, nakon 
glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno prijedlog prihvaćen. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je na glasovanje prijedlog da se dnevni red dopuni 
točkom točkom Prijedlog odluke donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Grada Dubrovnika  koja će se razmatrati kao 2. točka dnevnog reda  i, nakon glasovanja 
utvrdio je, da je jednoglasno prijedlog prihvaćen.  
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je na glasovanje prijedlog da se dnevni red dopuni 
točkom Prijedlog deklaracije protiv projekta izgradnje dijela brze ceste Osojnik – Zračna luka 
Čilipi, koja će se razmatrati kao posljednja točka dnevnog reda i, nakon glasovanja utvrdio je, 
da je većinom glasova (5 „suzdržan“) prijedlog prihvaćen.  

 
Prerdsjednik Vijeća Marko Potrebica otvorio je raspravu o dnevnom redu u kojoj nitko nije 
sudjelovao. 
     
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je na glasovanje dnevni red u cjelini, i nakon 
glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno prihvaćen sljedeći  
 
 

D n e v n i  r e d 
 

 
1. Vijećnička pitanja. 
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2. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 
Dubrovnika. 
 

3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. 
srpnja do 31. prosinca 2020. godine. 
 

4. Prijedlog statuta Grada Dubrovnika. 
 

5. Prijedlog odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika s 
mogućnošću kupnje, u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji, na 
području Grada Dubrovnika. 

 
6. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Odluke o groblju Dubac. 

 
7. Prijedlog odluke o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti.  

 
8. Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti unutar groblja 

Dubac. 
 

9. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o dodjeli potpora za zapošljavanje pripravnika. 
 

10. Prijedlog odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Dubrovnika u 2021. godini. 

 
11. Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa. 

 
12. Prijedlog zaključka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i 

manifestacija iz područja socijalne i zdravstvene skrbi za 2021. godinu. 
 

13. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Program vijeća za prevenciju 
kriminaliteta i narušavanja javnog reda i mira na području Grada Dubrovnika za 
razdoblje od 2021 -2023. 

 
14. Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o ustupanju javnih parkirališnih 

površina za organizaciju javnih parkirališta u 2021. godini s društvom Sanitat 
Dubrovnik d.o.o. 
 

15. Prijedlog zaključka o oslobađanju od plaćanja zakupnine za korištenje javnim 
površinama Grada Dubrovnika sve zakupce u kategoriji stolovi i stolice ispred 
ugostiteljskih objekata, kao i zakupce u kategoriji kiosci za pružanje ugostiteljskih 
usluga, u razdoblju od 1. travnja 2021. do 31. srpnja 2021. godine. 
 

16. Prijedlog zaključka o smanjenju svih iznosa zakupnine za poslovne prostore u 
vlasništvu ili suvlasništvu Grada Dubrovnika za travanj, svibanj, lipanj i srpanj 2021. 
godine. 

 
17. Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom 

najamninom sa Zavodom za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije. 
 

18. Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o osnivanju prava služnosti s HEP 
Operator distribucijskog sustava  d.o.o., Elektrojug Dubrovnik. 

 
19. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za 

dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 2317/2 k.o. Dubrovnik.  
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20. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za 
dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 1247/4 k.o. Mokošica površine 35 m2. 

 
21. Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o kupoprodaji dijela nekretnine 275/1 i 275/2 

sve k.o. Gruž kojim Grad Dubrovnik prodaje, a Islamska zajednica u Hrvatskoj kupuje 
dio nekretnine zemljišnoknjižnih oznaka čest. zem. 275/1 k.o. Gruž površine 222 m2 i 
čest. zem. 275/2 k.o. Gruž površine 94 m2. 

 
22. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i 

prigovore Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.  
 

23. Prijedlog deklaracije protiv projekta izgradnje dijela brze ceste Osojnik – Zračna luka 
Čilipi. 

================================== 
 

 
Ad 1. 

 
Vijećnička pitanja 
 
Potpredsjednik Vijeća Željko Raguž postavio je sljedeće vijećničko pitanje: 
 „Hoće li Zaklada Blaga djela, odnosno Upravno vijeće u kojem je većina predstavnika 
Grada Dubrovnika, u buduće promijenmiti praksu da u natječajima stavljaju kako cijena nije 
prioritet, s obzirom da pomažu potrebite građane i da im trebaju sredstva za to, a što je i cilj 
Zaklade?“ 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na postavljeno pitanje.  (tonski zapis) 
 
 
Vijećnica Marina Vučković Matić postavio je sljedeće pitanje: 

„Mogu li građani Mokošice dočekati barem da do izbora pokrenete obnovu prostora 
oko opskrbnog centra koji je središta naselja ili će i to morati čekati da mi preuzmemo 
odgovornost za naš grad?“ 

 
„Hoćete li snositi odgovornost ako sljedeće podrhtavanje tla sruši gradilište ispod 

magistrale na zgrade TUP-ovog naselja?“ 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na postavljena pitanja. (tonski zapis) 
 
Vijećnica Marina Vučković Matić uputila je prigovor na date odgovore. (tonski zapis) 
 
 
Vijećnik Maro Kristić postavio je sljedeća pitanja: 
 „Hoćete li intervenirati i čim prije srediti komunalne probleme okolnih ulica oko 
Bogišićeva parka?“ 
 

„Kada će se raspisati natječaj raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH 
za dodjelu građanima na korištenje?“ 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na postavljena pitanja. (tonski zapis) 
 
 
Potpredsjednica Vijeća Dolores Lujić zatražila je odgovore na sljedeća pitanja: 
 „Ima li Grad Dubrovnik u planu urediti ulicu Uz Posat?“ 
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 „Hoćete li revidirati odluku o visini paušalnog iznosa privatnim iznajmljivačima s 
obzirom na sadašnju situaciju?“ 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na drugo pitanje a na prvo će se dostaviti pisani 
odgovor. (tonski zapis) 
 
 
Vijećnik Nikša Selmani zatražio je odgovor na sljedeće pitanje: 
 „Jesu li novom vlasniku hotela Imperial kod davanja suglasnosti na koncesiju za 
podzemne čestice ispod pristupnog puta hotela konzultirani konzervatori budući su prethodne 
promjene investitora morale biti usklađene s konzervatorskim mišljenjem?“ 
   
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na postavljena pitanja. (tonski zapis) 
 
 
Vijećnik Jadran Barač postavio je sljedeća pitanja: 
 „Možete li izvijestiti kako planirate nadomjestiti razliku planiranih i ostvarenih prihoda 
u Proračunu za 2020. godinu, odnosno korigirati ogromne planirane rashode, s obzirom da se 
trend niskih prihoda nastavlja i u ovoj godini?“ 
 
 „Namjeravate li zaštiti građane od vlasnika vile Elite koji ih silom preusmjerava na 
pogibeljni prolaz, a usput uzurpira slobodan prolaz na pomorskom dobru?“ 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na postavljena pitanja. (tonski zapis) 
 
Vijećnik Jadran Barač komentirao je date odgovore. (tonski zapis) 
 
 
Vijećnica Matija Čale Mratović zatražila je odgovore na sljedeća pitanja: 
 „Je li se netko od Vaše obitelji gradonačelniče cijepio preko reda?“ 
  

„Što ste konkretno poduzeli u postizanju međugraničnih ugovora koji bi osigurali 
proglašenje zona sanitarne zaštite ušća Omble u susjednim državama i samim time 
primjenjivanje mjera zaštite jer bez toga Odluka o zaštiti izvorišta Omble je samo mrtvo slovo 
na papiru? 

Kada će biti proglašena zona sanitarne zaštite i za izvorište Palata ili čekate 
povezivanje s vodovodnom mrežom s izvorišta Omble, ako je tako kada to možemo 
očekivati?“ 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na postavljena pitanja.  (tonski zapis) 
 
Vijećnica Matija Čale Mratović komentirala je date odgovore. (tonski zapis) 
  
 
Vijećnica Tatjana Šimac Bonačić zatražila je odgovore na sljedeća pitanja: 
 „Zbog čega se nisu riješila mnogi problemi koje sam kroz pitanja postavljala, kao što 
je pitanje šetnice kroz Solituido, svijetleće led bljeskalice na pješačkom prijelazu i drugo, 
obzirom da ste ih pozdravljali i na njih afirmativno odgovarali? Je li u pitanju nedovoljno dobra 
komunikacija sa suradnicima ili što je gore da vam ovi problemi nisu bitni?“ 
 
 „Imate li saznanja koliko je studenata koji su se prijavili na kredit za školovanje  nisu 
mogli ostvariti kredit u banci iako su prošli povjerenstvo upravnog odjela, da li ste u kontaktu 
s bankom po tom pitanju te da li ste razvili neku mogućnost da izađete u susret tim 
studentima?“ 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na postavljena pitanja.  (tonski zapis) 
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Vijećnica Tatjana Šimac Bonačić komentirala je odgovore. (tonski zapis) 
  
 
Vijećnica Ivana Šepak zatražila je odgovor na sljedeće pitanje: 
 „Možemo li mi kao gradski vijećnici utjecati na Savjet mladih da se malo više aktiviraju 
i imamo li načina da taj savjet raspustimo ako nismo zadovoljni njihovim radom, te postoji li 
mogućnost da oni mladi koji nisu izabrani u savjet sudjeluju u njihovom radu?“ 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na postavljena pitanja.  (tonski zapis) 
 
Vijećnica Ivana Šepak komentirala je dati odgovor. (tonski zapis) 
 
 
Vijećnik Krešimir Marković postavio je sljedeća pitanja: 
 „Planira li Grad osnovati rezervni fond za eventualne naredne katastrofe, kao što su 
epidenmije, potresi ili slične neželjene situacije koje mogu otežati život naših sugrađana?“ 
 
 „Do kada će sugrađani grada i ovog dijela Hrvatske ići u Trebninje po dozvole za 
prijelaz u Hercegovinu i može li se to drugačije regulirati?“ 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na postavljena pitanja. (tonski zapis) 
 
 
Vijećnik Miho Obradović postavio je sljedeća pitanja: 
 „Koliko je brojčano izvlaštenja za Lapadsku obali završeno, koliko ih je u tijeku i koliko 
ih još nije ni pokrenuto iz različitih razloga, te dajte nam danas datum početak radova?“  
 

„Na koji se način Grad priprema za nadolazeću turističku sezonu, postoji li hodogram 
aktivnosti Grada i Turističke zajednice za sezonu 2021. godinu?“ 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na postavljena pitanja. (tonski zapis) 
 
Vijećnik Miho Obradović komentirao je date odgovore. (tonski zapis) 
 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica postavio je dva pitanja: 
 „Možete li riješiti problem komunalne infrastrukture vezano za sređivanje rive u Pilama 
koja je propala od nevremena?“ 
 
 „Što ste sve učinili za nadolazeću turističku sezonu, postoji li tijelo koje o tome odlučuje 
ili treba napraviti novo stručno tijelo kao što neki predlažu?“ 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na postavljena pitanja. (tonski zapis) 
 

================================== 
 
 

Ad 2. 
 
Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 
Dubrovnika dostavljen je vijećnicima uz dopis od 23. veljače 2021. 
 
Pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Jelena 
Lončarić podnijela je uvodno obrazloženje. (tonski zapis) 
 



7 

 

Plan je detaljno obrazložila Maja Madirazza, predstavnica izrađivača plana, tvrtke URBOS 
d.o.o. iz Splita. (tonski zapis) 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, 
da je većinom glasova (22 „za“, 1 „protiv“ i 1 „suzdržan“) donesena 
 

O  D  L  U  K  A  
O DONOŠENJU  IZMJENA I DOPUNA 

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUBROVNIKA 
 
 

Članak 1. 

 

Donose se  Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika,  u daljnjem tekstu: 
Izmjene i dopune. 
            Članak 2. 
 
Izmjene i dopune izrađene su sukladno Odluci o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Grada Dubrovnika  („Službeni glasnik Grada Dubrovnika “ broj 15/19, 20/20.). 
 
             Članak 3. 
 
Izmjene i dopune sadržane u elaboratu “Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada 
Dubrovnika” izrađenog od  URBOS doo Split, broj elaborata 787/19  sastoje se od sljedećih 
dijelova: 
 
I    Tekstualni dio 
Odredbe za provođenje 
 
II.  Grafički dio 
  
Kartografski prikazi: 

 
0.    Predmet izmjena i dopuna                       1:25000 
1.    Korištenje i namjena prostora                1:25000 
2.1.   Infrastrukturni sustavi - Promet            1:25000 
3.4.   Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora –  

  Područja posebnih ograničenja u korištenju (tlo, vode, more)       1:25000 
4.2.    Građevinska područja naselja - Dubrovnik              1:5000 
4.11.  Građevinska područja naselja - Osojnik            1:5000 

 
III.   Obrazloženje 

Članak 4. 
 

Izmjene i dopune iz članka 3., ovjerene pečatom Gradskog vijeća Grada Dubrovnika i 
potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, sastavni su dio ove Odluke.  
 

Članak 5. 
 
Provedba ovih Izmjena i dopuna temelji se na odredbama za provođenje ove Odluke. Uvjeti 
kojima se regulira uređivanje prostora u granicama obuhvata Prostornog plana, sadržani su u 
tekstualnom  i grafičkom dijelu koji predstavljaju cjelinu za tumačenje svih planskih postavki. 
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ODREDBE ZA PROVOĐENJE  
Članak 6. 

 
U članku 6., stavku 1., točki 2., podtočkama 2.1. i 2.2., iza riječi „srednje“ dodaju se riječi 
„visoke“ 
 
U točki 3. broj „35“ zamjenjuje se brojem „22“. 
 
U točki 4. riječ „stambenih“ zamjenjuje se riječju „funkcionalnih“. 
 

Članak 7. 
 

Iza članka 17. dodaje se novi članak 17.a koji glasi: 
„(1) Pojmovnik 
 
Dijelovi (etaže) i visina građevine: 
1. Prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad podruma ili iznad suterena. 
Prizemlje se na ravnom terenu nalazi najviše 1,0 m iznad konačno uređenog i zaravnanog 
terena  mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine, odnosno na kosom  terenu najviše 
3,5 m mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine. 
Prizemlje se nalazi iznad  podruma ili kao prva nadzemna etaža (u slučaju da nema suterena). 
2. Suteren (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 
50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno 
nalazi se jednim cijelim svojim pročeljem izvan terena, dok su ostale tri strane djelomično ili 
potpuno ukopane. Građevine mogu imati samo jedan suteren a ostale nadzemne etaže 
(prizemlje, katovi) također mogu biti djelomično ukopane, poštivajući maksimalnu visinu u 
metrima propisanu ovim odredbama. 
3. Potpuno ukopani podrum  (Po) je dio građevine čiji je volumen 100% ukopan u 
konačno uređeni zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno 
suterena. Potpuno ukopane podrumske etaže ne smiju se namjenjivati stambenim ili 
poslovnim prostorima za boravak ljudi. Potpuno ukopani podrum koji služi isključivo kao 
garaža, može imati tlocrtnu površinu do najviše 70% građevne čestice i biti na udaljenosti 
najbliže 1,0 m od granice vlastite građevne čestice i na udaljenosti od minimalno 5 m od 
granice s javnom prometnom površinom ako na tom dijelu nema vrijednog postojećeg zelenila, 
a na temelju posebnog elaborata vrednovanja postojeće vegetacije. Krovna ploha dijela 
potpuno ukopanog podruma koji je širi od tlocrtne površine nadzemnih dijelova građevine 
treba biti uklopljena u uređenje konačno zaravnanog i uređenog terena.  

Podrum se može izvesti i dijelom kao djelomično ukopani. Djelomično ukopani 
podrum je dio građevine koji je ukopan više od 50% svoga volumena  u konačno uređeni 
zaravnani teren, niti jedno pročelje se u cjelosti ne nalazi izvan terena, nije namjenjen 
stambenim prostorima i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena. Najveća 
dopuštena visina nadzemnog dijela iznosi 1,2 m. Podrumom ili suterenom neće se smatrati 
etaža čija su sva pročelja u potpunosti odvojena od okolnog terena , bez obzira da li je u terenu 
izveden podzid ili je zasjek terena uređen bez podzida. 

Ukoliko se u podrumu  planira uređenje garaže tada je moguća gradnja rampe i liftova 
isključivo za kolni ulaz u garažu širine do 5,5 m. Ostatak podruma treba biti potpuno ukopan. 
Kota rampe za ulaz u podrumsku garažu ne obračunava se kao najniža kota uređenog terena 
uz građevinu i smatra se podzemnom etažom. Zgrade mogu imati više potpuno ukopanih 
podrumskih etaža. 
4. Kat (K) je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva stropa iznad prizemlja. 
5. Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno 
ispod kosog ili zaobljenog krova. Moguće ga je oblikovati i s ravnim krovom i to s etažom koja 
se upisuje u pretpostavljeni volumen građevine s kosim krovom. Kod tako formiranoga 
potkrovlja sa ravnim krovom stubišna jezgra (dizalo sa stubištem) mora biti unutar etaže koja 
se upisuje bez mogućnosti formiranja dodatnih servisnih prostora i kućica na ravnom krovu 
takve etaže potkrovlja.  
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Formirana ulica predstavlja postojeću ulicu koja zadovoljava minimalne tehničke uvjete za 
odvijanje prometa. 
 
Funkcionalna jedinica 
Skup prostorija jednoznačne namjene koje čine samostalnu uporabnu cjelinu. 
 
Građevinska (bruto) površina zgrade – GBP 
Zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova (etaža) zgrade (Po,S,Pr,K,Pk) određenih 
prema vanjskim mjerama svih obodnih zidova s oblogama. U građevinsku (bruto) površinu ne 
uračunava se površina vanjskog dizala koje se dograđuje na postojeću zgradu, toplinske 
izolacije kojom se poboljšavaju energetska svojstva zgrade koja se stavlja na postojeću 
zgradu, dijelovi etaže svijetle visine manje od 2,0 m, galerije unutar funkcionalne jedinice 
zgrade, otvorenih dijelova zgrade (natkrivene i nenatkrivene terase, nadstrešnice, lođe 
balkoni, strehe vijenca i drugih istaka, vanjska stubišta, vanjske rampe za ulaz u zgradu, 
konstrukcije za zaštitu od sunca, rasvjetne dimne i ventilacijske kupole i sl.). Način izračuna 
građevinske (bruto) površine definiran je posebnim propisima.  
 
Građevinski pravac predstavlja obvezni pravac kojim se određuje položaj građevine na 
građevnoj čestici, a određuje se u odnosu na regulacijski pravac. 
 
Hortikulturno uređen teren 
Teren koji se obračunava kao minimalni postotak zelenila na građevnoj čestici a odnosi 
isključivo na vrijedno prirodno i uređeno zelenilo, bez popločanja, terasa i parkirališta.  
 
Koeficijent iskorištenosti građevne čestice- ukupni (kis) 
Odnos građevinske (bruto) površine građevine i površine građevne čestice.  Ovim odredbama 
propisuje se maksimalni ukupni kis. 
 
Koeficijent iskorištenosti nadzemni (KisN)  
Odnos građevinske (bruto) površine nadzemnih etaža građevine i površine građevne čestice. 
 
Koeficijent iskorištenosti podzemni (KisP)  
Odnos građevinske (bruto) površine podzemnih etaža građevine i površine građevne čestice. 
 
 
Koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) 
Odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice 
(zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih 
konstruktivnih dijelova građevine osim balkona, na građevnu česticu, uključivši i terase u 
prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže). Nenatkriveni bazeni do 
100 m2 ukopani u tlo ne obračunavaju se u koeficijent izgrađenosti građevne čestice. 
 
Konačno zaravnan i uređen teren 
Uređeni parter građevne čestice neposredno uz građevinu (zemljana podloga, opločenja i sl.) 
čija najniža visinska kota uz pročelje građevine u odnosu na visinsku kotu prirodnog terena 
prije gradnje može varirati do + ili – 1,5 m na kosom terenu. Pod konačno zaravnanim i 
uređenim terenom ne smatra se i ulazna rampa u podrumsku etažu najveće širine 5,5 m, 
isključivo za ulaz u garažu, smještena uz pročelje. Kako bi se nedvojbeno mogao dokazati 
status konačno zaravnanog i uređenog terena, potrebno je prilikom ishođenja akta za gradnju 
priložiti geodetski snimak s visinskim kotama prirodnog terena prije gradnje.  
 
Koridor prometnice - predstavlja prometni pravac, unutar kojeg se može razviti trasa 
prometnice s pripadajućom infrastrukturom, rezerviran za izgradnju autoceste, brze ceste i 
ostalih cesta kao i jadranske željeznice.  
 
Kosi teren 
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Teren čiji je nagib veći od 12% u presjecima paralelnim sa smjerom nagiba građevne čestice 
na dijelu na kojem je planirana gradnja građevine. 
 
Nadzemne etaže 
Nadzemne etaže su: suteren, prizemlje, etaže katova i potkrovlje (S,P,K,Pk). Nadzemnom 
etažom se ne smatraju građevinski dijelovi zgrade iznad ravnog krova zgrade, kao što su 
zatvoreni dijelovi konstrukcije stubišta, strojarnice lifta, klimatizacije, ventilacije i sl., čiji gabariti 
nisu veći od tehnoloških potreba, maksimalne  površine 20 m2 i maksimalne visine 3,5 m i koji 
ne omogućuju korištenje tog prostora u smislu osnovne namjene građevine. Zbog 
konfiguracije terena, pored suterena i druge  nadzemne etaže mogu biti djelomično ukopane. 
Podrum koji nije potpuno ukopan  smatra se nadzemnom etažom, u smislu ovih Odredbi. 
 
Os ceste - predstavlja polovinu širine poprečnog profila izvedenog stanja ceste. 
 
Osnovna građevina 
Građevina iste ili pretežite namjene sukladno prostorno-planskoj namjeni.  
 
Podzemne etaže 
Podzemna etaža je potpuno ukopan podrum (Po) čiji je volumen ukopan 100% u konačno 
uređen i zaravnan teren. Podzemnom etažom smatra se i  potpuno ukopani podrum sa 
ulaznom rampom u podrumsku etažu najveće širine 5,5 m  izvedenu isključivo za ulaz u 
garažu, koja je smještena uz pročelje građevine. Zgrade mogu imati više podzemnih, potpuno 
ukopanih etaža.  
 
Pomoćna građevina 
Građevina koja se gradi na građevnoj čestici namijenjenoj gradnji osnovne građevine, a čija 
je namjena u funkciji osnovne građevine, kao što su: garaža, bazen, spremište, drvarnica, 
vrtna sjenica, nadstrešnica i slična građevina. 
 
Pomoćnom građevinom smatra se i sabirna jama, spremnik i slična građevina, ukoliko je njena 
visina na najnižoj točki konačno zaravnanog i uređenog terena uz građevinu viša od 1,0 m. 
 
Predvrt  je hortikulturno uređena površina minimalne širine 1,0 m od regulacijske linije 
javnoprometne površine s koje se pristupa građevini. 
 
Prirodni teren 
Neizgrađena površina zemljišta (građevne čestice), bez promjene kote terena u odnosu na 
zatečeni teren, koja je uređena kao zelena površina bez podzemne ili nadzemne gradnje i 
natkrivanja, parkiranja, bazena, sportsko-rekreacijskih igrališta i slično, a prikazana na 
geodetskom snimku zatečenog stanja, geodetskom situacijskom nacrtu ili drugoj 
odgovarajućoj geodetskoj podlozi s prikazom visinskih kota. U tehničkoj dokumentaciji za 
ishođenje akta za građenje potrebno je u presjeku građevine obavezno ucrtati liniju prirodnog 
(zatečenog) terena. 
 
Profil prometnice – predstavlja karakterističan poprečan presjek ceste sa utvrđenim 
dimenzijama za kolni i pješački promet. U profil prometnice nije uključena širina bankine i 
odvodnog jarka 
 
Regulacijski pravac predstavlja pravac koji razgraničuje površine građevnih čestica i 
postojećih ili planiranih prometnih površina s kojih se ostvaruje kolni pristup građevini te prema 
ostalim dodirnim kolnim ili pješačkim  površinama (pješačkim stazama, prilazima i sl.). U 
smislu režima korištenja regulacijski pravac odvaja javnu površinu od privatne površine. 
Građevna čestica može imati jedan ili više regulacijskih pravaca. 
 
Tihi obrt 
Tihi obrt u smislu ovih odredbi predstavlja obavljanje gospodarskih aktivnosti koje su 
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kompatibilne stanovanju, tj. koje ne proizvode buku veću od dopuštene sukladno posebnom 
propisu, ne proizvode neugodne mirise, ne zahtijevaju značajan promet te nemaju utjecaja na 
zdravlje ljudi kao npr. intelektualne usluge, financijske usluge, servisi, umjetničke djelatnosti i 
sl., a sve sukladno odluci o komunalnom redu. 
 
Visina građevine mjeri se od najniže kote konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje 
građevine na njenom najnižem dijelu do vijenca građevine.  
 
Vijenac građevine je:  

― kod građevina s ravnim krovom kota gornjeg ruba nosive stropne konstrukcije 
posljednje etaže bez slojeva krova zadnjega kata,  

― kod građevina s kosim krovom i građevina s etažom koja se upisuje u pretpostavljeni 
volumen građevine s kosim krovom vrh nadozida potkrovlja, odnosno kota sjecišta 
unutarnje plohe nadozida i unutarnje plohe stropne konstrukcije kosog krova. 

Kod izvedbe kosog krova visina nadozida mjerena od gotovog poda ne može biti viša od 1,2 
m. 
Kod izvedbe ravnog krova maksimalna visina krovne atike iznad gornje kote stropne 
konstrukcije može iznositi 1,2 m.  
Pri iskazivanju naziva etaža potrebno je pridržavati se propisanog broja nadzemnih etaža i 
propisanih visina.  
 
Vrste građevina (po tipu) 
 
Niska  
Građevina s najviše  tri funkcionalne  jedinice, maksimalne visine 7 m na ravnom i 9 m na 
kosom terenu. 
 
Srednje visoka građevina   
Građevina s najviše četiri funkcionalne jedinice, maksimalne visine 9 m na ravnom i 11 m na 
kosom terenu. 
 
Visoka  
Građevina s najviše dvadeset funkcionalnih jedinica., visine 16 m na ravnom i 18 m na kosom 
terenu. 
 
Generalnim urbanističkim planom moguće je odediti i drugačiji broj funkcionalnih jednica za 
pojedine vrste građevina. 
 
Građevine ostalih namjena (pretežno poslovne (M2), poslovne namjene (K), gospodarske (T) 
i dr.), ovisno o urbanim pravilima definiranim ovim Odredbama, grade se kao niske, srednje 
visoke  ili visoke. 
 
Slobodnostojeća građevina (SS) 
Građevina koja sa svih strana ima neizgrađen prostor  (vlastitu građevnu česticu ili javnu 
površinu), uz građevinu može biti prislonjena  pomoćna građevina.  
 
Dvojna građevina (D) 
Građevna cjelina koja se sastoji od dvije fizički spojene građevine (lamele). Svaka lamela 
dvojne građevine jednom se cijelom stranom ili najmanje jednom polovinom (1/2) duljine jedne 
strane nalazi na granici građevne čestice i na toj strani se naslanja na susjednu građevinu, 
dok s ostalih strana ima neizgrađen prostor (vlastitu građevnu česticu). Uz dvojnu građevinu 
može biti prislonjena  pomoćna građevina. Dvojne građevine se na kosom terenu ne mogu 
smještati jedna „iza“ druge, već samo prislanjati bočnim stranama jedna uz drugu, paralelno 
sa slojnicama terena. Visina vijenca  obje lamele može odstupati maksimalno 1,0 m. 
Arhitektonsko oblikovanje mora biti ujednačeno arhitektonskim izričajem i tipologijom. 
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Niz (N) 
Građevna cjelina (sklop) od najmanje tri međusobno prislonjene osnovne građevine približno 
jednakih gabarita i oblikovanja, odnosno građevina koja se s najmanje dvije cijele strane, i to 
najmanje jednom polovinom (1/2) duljine  svake od tih strana, nalazi na granicama građevne 
čestice prema susjednim građevinama  dok s ostalih strana ima neizgrađen prostor (vlastitu 
građevnu česticu). Visina vijenca građevina u nizu može odstupati  maksimalno 1,0 m. Uz 
građevinu može biti prislonjena  pomoćna građevina.  Arhitektonsko oblikovanje mora biti 
ujednačeno  arhitektonskim izričajem i tipologijom. 
 
(2) Kada se u pojmovniku u stavku 1. ovog članka navode pojmovi definirani zakonskim 
propisima i podzakonskim aktima (GBP, Kis, Kig,......) u slučaju promjene zakonskih propisa 
primjenjivat će se definicije sukladne istima.“ 
 

Članak 8. 
 

U članku 27., stavku 2. iza riječi „građevine“ dodaju se riječi „,kao ni u građevnu česticu,“ a iza 
riječi „građevinske čestice“ riječi „te neevidentirana komunalna infrastruktura u vanknjižnom 
vlasništvu jedinice lokalne samouprave“. 
 

Članak 9. 
 

U članku 28. stavku 4., riječi „na spoju ulica“ zamjenjuju se riječima „koja graniči sa ulicama“ 
 
U stavku 5. iza riječi „izgrađenom“ dodaju se riječi „i neizgrađenom uređenom“. Točka 1. 
mijenja se i glasi: „uređenje kolnog pristupa za niske građevine minimalne širine 3,0 m na 
kojeg se vežu najviše tri građevne čestice te pješačkog pristupa minimalne širine od 1,5 m. 
Kolni pristup u svim ostalim slučajevima iznosi minimalno 5,5m.“ U točki 2. riječi „minimalne 
širine 3,0 m, a preporuka je 4,0 m“ se brišu. U točki 3. riječi „kao što je razdvajanje kolnog 
ulaza i izlaza na istoj strani građevne čestice zbog ulaza/izlaza s parkirališta ili podzemne 
garaže“ se brišu. 

 
Članak 10. 

 
U članku 30. na kraju stavka 1., dodaju se rečenice:  
„Minimalna udaljenost regulacijskog pravca od osi ceste treba iznositi minimalno polovinu 
širine poprečnog profila prometnice definirane ovim planom. 
Udaljenost regulacijskog pravca od osi kolnika ulice ne može biti manja od 4,5 m, osim u već 
izgrađenim dijelovima grada s formiranim ulicama, ali ne manje od 1,5 m.“ 
 
Na kraju stavka 3. dodaju se riječi „a sve u skladu s člankom 43. Ovih Odredbi.“ 
 

Članak 11. 
 

U  članku 32., stavku 1., , na kraju rečenice, iza riječi „veća od 3,0 m“ dodaju se riječi „a ukoliko 
ima više potpornih zidova kojima se kaskadno uređuje kosi  teren tada je njihov međusobni 
razmak najmanje 1,0  m. Površina građevne čestice između potpornih zidova obvezno se 
mora hortikulturno urediti“. 
 
Stavak 2. se briše, a stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3. 
 

Članak 12. 
 

Članak 33. mijenja se i glasi: 
 
„ (1) Parkirne i garažne površine, kapaciteta sukladno normativima propisanim ovim Planom 
moraju biti osigurane na građevnoj čestici. Podzemni dio garaže može se graditi na udaljenosti 
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od minimalno 5 m od granice s javnom prometnom površinom i minimalno 1 m od granice sa 
susjednom česticom ako na čestici nema vrijednog postojećeg visokog zelenila, a na temelju 
posebnog elaborata vrednovanja postojeće vegetacije.  
 
(2) Prilikom gradnje dvojnih ili građevina u nizu moguće je spajati potpuno ukopane podzemne 
i, to samo parkirališne etaže“. 
 

Članak 13. 
 

U članku 35., stavku 1. briše se posljednja rečenica. 
 
Stavci 4. i 5. se brišu. 

Članak 14. 
 

U članku 39. stavku 1., iza riječi „srednje“ dodaju se riječi „visoke“ 
 
Iza stavka 1. dodaje se stavak 1a koji glasi: „Kapacitet stambenih i stambeno poslovnih 
građevina definira se brojem funkcionalnih jedinica.“ 
 
U stavku 2. riječ „dvije“ zamjenjuje se riječju „tri“ a riječ „stambene“ riječju funkcionalne“. 
 
U stavku 4. riječ „Srednja“ zamjenjuje se riječima „Srednje visoka“, a riječ „stambene riječju 
„funkcionalne“. Posljednja rečenica u stavku se briše. 
 
U stavku 5. , riječi „više od četiri stambene jedinice“ zamjenjuju se riječima „najviše 20 
funkcionalnih jedinica“. 
 
Dodaje se novi stavak 6. koji glasi: 
„Najviše 30% BRP niske, srednje visoke i visoke stambeno-poslovne građevine može biti 
poslovne namjene.“ 
 
Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7., te se iza riječi „Srednje“ dodaje riječ „visoke“, riječ 
„srednjih“ zamjenjuje riječima „srednje visokih“, a iza riječi „poslovne“ dodaju se riječi „i 
ugostiteljsko-turističke“. 

Članak 15. 
 

U članku 40. stavak 1., iza riječi „srednje“ te u zaglavlju Tablice 1. dodaje se riječ „visoke“.  
 
U 2. stavku, iza riječi „srednje“ dodaje se riječ „visoke“. Na kraju drugog stavka dodaje se 
rečenica: „U okviru obuhvata GUP-a Dubrovnika mogu se definirati drugačiji načini i uvjeti 
gradnje (veličina građevnih čestica, kig, kis, maksimalna visina..).“ 
 
U stavku 3. prva rečenica mijenja se i glasi: „Ako se gradi više od jedne potpuno ukopane etaže 
u svrhu  garažiranja, propisani koeficijent iskorištenosti (kis) iz prethodnog stavka moguće je 
isključivo u tu svrhu povećati za 0,3.“  Na kraju stavka se dodaje rečenica „Sve građevine mogu 
imati više podrumskih, potpuno ukopanih etaža.” 
 
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 3a. koji glasi: „Minimalno 30% građevne čestice mora biti 
hortikulturno uređeno“. 
 
Stavak 6. se briše. 

Članak 16. 
 

U članku 41. u 1. stavku, iza riječi „srednje“ dodaje se riječ „visoke“. Posljednje dvije 
rečenice stavka 1. se brišu. 
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U stavku 2. riječi „više od“ zamjenjuju se riječju „najmanje“, a na kraju stavka se dodaju riječi 
„osim terasa na tlu“. 
 
U stavku 3. riječi „u neizgrađenom dijelu naselja ili 4,0 m u izgrađenom dijelu naselja” se 
brišu. 
 
U stavku 4. , točki 3. iza riječi „podrum“ dodaje se riječ u zagradama „suteren“, a iza znaka 
Po, znak u zagradama „S“ iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi: „vile se mogu se 
graditi na ravnom terenu do maksimalne visine od 9,0 m a na kosom terenu mogu se graditi 
do maksimalne visine od 10,0 m.“  U točki 5. riječ  „prirodan“ zamjenjuje se riječima 
„hortikulturno uređeni“. Dosadašnje točke 4., 5. i 6. postaju točke 5., 6. i 7. 
 

Članak 17. 
 

U članku 42, stavcima 3. i 4. iza riječi „srednje“ dodaju se riječi „visoke“. 
 
Na kraju članka dodaje se stavak 7. koji glasi: „Propisana maksimalna visina u metrima  ne 
mora sadržavati sve propisane etaže.“ 
 

Članak 18. 
 

U članku 43. stavku 3., iza riječi „te visina i“ dodaju se riječ „dopuštenih“, a riječ „građevina“ 
zamjenjuje se riječima „građevnih čestica“. 
 
U stavku 4., iza riječi u zagradama „građevina“ dodaju se riječi „u nizu“. 
 
U stavku 6. riječ „skupnim“ se briše, a iza riječi „građevinama“ se dodaju riječi „u nizu“. 
 

Članak 19. 
 

U članku 44. stavak 4. mijenja se i glasi: „Garaže se u pravilu grade u gabaritu stambene 
građevine, ali mogu se graditi i odvojeno kao zasebne tlocrtne površine. Ako se garaža gradi 
kao zasebna građevina tada mora biti udaljena najmanje 3,0 m od ruba kolnika, ali ne prema 
državnoj cesti. Udaljenost garaže prema državnoj ili županijskoj cesti je najmanje 5,0 m od 
ruba kolnika ceste. 
Garaže nije moguće postavljati na pročelju građevinskih čestica uz more (prvi red građevina 
uz more) osim ako se s te strane nalazi pristupna prometnica. 
Pri gradnji dvojnih građevina ili građevina u nizu moguće je spajati potpuno ukopane 
podzemne, i to samo parkirališne etaže koje mogu imati zajednički ulaz.“ 
 
U stavku 5. iza riječi „bazena“ dodaju se riječi „ukopanog u tlo“, a riječi „i iznosi maksimalno 
0,3“ se brišu. Rečenica „Moguće je bazen graditi i na zasebnoj građevinskoj čestici“ se briše. 
 

Članak 20. 
 

Iza članka 44. dodaje se novi članak 44a koji glasi: 
 
„U izdvojenom djelu građevinskog područja naselja Osojnik planirana je gradnja azila za 
napuštene životinje. Površina zahvata  iznosi oko 12.000 m².“  

 
Članak 21. 

 
Iza članka 64. dodaje se naslov i novi članak 64a. koji glasi: 
 
„Uvjeti gradnje gospodarskih (poslovnih) djelatnosti u zonama isključive namjene u 
izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja 
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               Članak 64a. 
(1) U izdvojenom djelu građevinskog područja naselja Osojnik, na dijelu k.č. broj 3828 K.O 
Osojnik, uža lokacija Grabovica, planirana je gradnja azila za napuštene životinje. Površina 
obuhvata  iznosi oko 12.000 m2.  
(2) Građevina iz prethodnog stavka će se graditi prema slijedećim uvjetima: 

- minimalna površina građevne čestice iznosi 9.000 m2 
- maksimalni koeficijent izgrađenosti - Kig iznosi 0,3 a koeficijent iskorištenosti – kis 0,6 
- maksimalna katnost iznosi S+P (suteren i prizemlje) ili P+1 (prizemlje i kat) odnosno 

dvije nadzemne etaže, a maksimalna visina  8,0 m, sa kosim krovom.  

- glavni pristup čestici je sa postojeće prometnice sa sjeverne strane 
- minimalni postotak hortikulturno uređenih površina na građevnoj čestici iznosi 30%. 

(3) Prostore za životinje, otvorene i zatvorene, dimenzionirati  sukladno posebnim 
propisima. Glavna građevina se sastoji od prijemnog dijela, servisnog dijela te upravnog dijela. 
Smještajni dio za životinje sastoji se od paviljona, natkrivenog dijela i nenatkrivenog dvorišta. 
(4) Predmetna građevna čestica se ne planira priključiti na javnu instalacijsku mrežu zbog 
velike udaljenosti priključka; 

- opskrba pitkom vodom planirana je preko spremnika vode i hidroforskog postrojenja. 
- sanitarne otpadne vode se planiraju preko uređaja za pročišćavanje odvoditi u okolni 

teren putem upojnih bunara. Izlazna kakvoća prije upuštanja u upojni bunar mora biti 
takva da se zadovolje  uvjeti propisani od strane nadležnog javnopravnog tijela (III. 
zona sanitarne zaštite izvorišta). 

(5) Obzirom da u blizini nema izgrađene elektorenergetske infrastrukture, planirano je 
napajanje električnom energijom putem agregata, dok će se TK komunikacija osigurati putem 
TK mobilne mreže. 

Članak 22. 
 

U članku 66. riječi „dvije“ se zamjenjuju riječima „tri“. Na kraju članka se dodaje rečenica „te 
na lokaciji Grabovica (k.o. Osojnik)“. 
 

Članak 23. 
 

U članku 68. stavak 6. dio rečenice „ako se promet u mirovanju rješava podzemnim etažama 
iste se izuzimaju iz izračuna koeficijenta iskorištenosti (kis)“ se briše. Riječ „Nadzemni“ mijenja 
se riječju „Podzemni“. Posljednja rečenica se briše. 
 

Članak 24. 
 

U članku 90a., stavak 1. mijenja se i glasi: „U izgrađenom i neizgrađenom uređenom dijelu 
građevinskog područja naselja, omogućuje se uređenje kolnog pristupa za niske građevine 
minimalne širine 3,0 m na kojeg se vežu najviše tri građevne čestice te pješačkog pristupa 
minimalne širine od 1,5 m. Duljina takvog pristupa može iznositi maksimalno 100,0 m uz 
proširenje za mimoilaženje na svakih 50,0 m. Kolni pristup u svim ostalim slučajevima iznosi 
minimalno 5,5m“. 
U stavku 2. dio rečenice „kao što je razdvajanje kolnog ulaza i izlaza na istoj strani građevne 
čestice zbog ulaza/izlaza s parkirališta ili podzemne garaže“ se briše. 
 

Članak 25. 
 

U članku 91. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:  
„Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i proširenje prometne mreže uz obalu Rijeke 
dubrovačke treba se temeljiti na detaljnoj konzervatorsko – krajobraznoj studiji i valorizaciji 
značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke. Za realizaciju zahvata potrebna je provedba  
urbanističko – arhitektonskog natječaja. Prilikom izrade  projektne dokumentacije za 
rekonstrukciju prometnice do tvrđave Imperijal na Srđu,  voditi računa o mogućem vizualnom 
utjecaju na svjetsku baštinu grada Dubrovnika i kontaktnog područja“. 
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Članak 26. 
 

U članku 92. stavku 1. iza riječi „koridora“ dodaje se slovo „i“. 
 

Članak 27. 
 

U članku 98. stavku 1., dio rečenice „ako se promet u mirovanju rješava podzemnim etažama 
iste se izuzimaju iz izračuna koeficijenta iskorištenosti (kis)“ se briše. Rečenica „Udaljenost 
podzemne etaže od javne prometnice može biti i manja od 5 m ako se zadovolje konstruktivni 
uvjeti i građevine i prometnice“ se briše. 
 
U tablici broj 3., u trećem stupcu, drugi redak, riječi „stambena jedinica“ zamjenjuju se riječima 
funkcionalna jedinica (stan/apartman). U drugom stupcu, treći redak briše se riječ „apartman“. 
U trećem stupcu, treći redak brišu se riječi „1PM/1 apartman“. 
 
Iza stavka 8. dodaje se novi stavci  9. i 10. koji glase: 
„(9) Parkirališna mjesta na javnim površinama potrebno je projektirati sukladno pravilima 
struke i posebnim propisima uz obveznu sadnju drvoreda. 
 
(10) Nije dopušteno formiranje gotovih parking sustava na otvorenim parkiralištima već samo 
u zatvorenim garažnim prostorima.“ 

 
Članak 28. 

 
U članku 99. , iza riječi „uređenje“ dodaju se riječi „ili gradnja“ 
 
Na kraju članka se dodaju rečenice: „Pod uređenjem parkirališnih površina podrazumijeva se 
uređenje  sukladno smjernicama, standardima i propisima koji se odnose na projektiranje 
parkirališta. S parkirališnih površina obvezno je omogućiti brzo i efikasno odvođenje 
oborinskih voda, koje ne smiju narušiti okolne građevine. Ukoliko se na parkiralištu 
omogućava smještaj 5 (ili više) vozila oborinsku odvodnju obvezno je riješiti putem separatora 
masti/ulja. 

Članak 29. 
 

U članku 110., stavku 1. , 5. retku i 2. i 3. stupcu tablice, broj „15 m“ se zamjenjuje brojem 
„10,0 m“. 

Članak 30. 
 

U članku 112. dodaje se 3. stavak koji glasi: 
„(3) Za potrebe izgradnje novih TS 10(20)/0.4kV nije nužno osigurati parkirno mjesto.“ 
 

Članak 31. 
 
Članak 116a. se briše. 

Članak 32. 
 
U članku 125., 1. stavku, iza riječi „građevina“ dodaju se riječi „u sustavu odvodnje otpadnih 
voda“ 
 
U 4. stavku iza riječi „izgrađenom“ dodaje se riječ „i neizgrađenom uređenom“. Dio rečenice „i 
građevine s kapacitetom manjim od 10 es (korisnika)“ se briše. Riječ „septičku“ se mijenja sa 
riječju „sabirnu“ 
 
Iza 4. stavka dodaje se novi stavak 4a. koji glasi: 
„4a) Do izgradnje sustava javne odvodnje za pojedine javne sadržaje (vrtići, manji športski 
objekti  i sl.) obvezno je skupljanje otpadnih voda putem sanitarno ispravne sabirne jame ili 
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vlastitog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sa upuštanjem pročišćenih voda u upojni 
bunar ili drenažnu cijev na građevnoj čestici, a sve prema uvjetima Hrvatskih voda.“ 
 
U stavku 5., točka 1. se briše. Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 1. i 2. 
 
U stavku 6. riječ „septičke“ se zamjenjuje riječju „sabirne“ 

 
Članak 33. 

 
U članku 126a. dodaje se 2. stavak koji glasi: 
„(2) Donesena je odluka o zaštiti izvorišta Ombla te je potrebno donijeti odluke o zaštiti 
izvorišta Palata, Račevica i Vrelo u Šumetu.“ 

 
Članak 34. 

 
Iza članka 126a. dodaje se novi članak 126b. koji glasi: 
 
„(1) Slivno područje izvorišta pitke vode rijeke Omble podijeljeno je prema stupnju opasnosti 
od onečišćenja i radi smanjenja rizika od onečišćenja na sljedeće zone sanitarne zaštite: 
zona ograničenja – IV. zona, 
zona ograničenja i nadzora – III. zona, 
zona strogog ograničenja i nadzora – II. zona i 
zona strogog režima zaštite i nadzora – I. zona.  
Prva zona podijeljena je na I.a i I.b zonu. 
(2) Granice zona sanitarne zaštite prikazane su na kartografskom prikazu 4.4. “Područja 
primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - Uređenje zemljišta, zaštita posebnih vrijednosti 
“1:10000. 
(3) IV. zona sanitarne zaštite Izvorišta obuhvaća sliv Izvorišta izvan III. zone sanitarne zaštite 
s mogućim tečenjem kroz pukotinsko i pukotinsko - kavernozno podzemlje u uvjetima velikih 
voda, do vodozahvata u razdoblju od 40 do 50 dana. Iznimno IV. zona obuhvaća sliv Izvorišta 
izvan III. zone sanitarne zaštite na kojem su utvrđene prividne brzine podzemnog tečenja 
manje od 1 cm/s, kao i ukupno priljevno područje koje sudjeluje u obnavljanju voda Izvorišta. 
Područje obuhvaćeno IV. zonom nalazi se većinom na teritoriju Bosne i Hercegovine, a 
manjim dijelom na području Crne Gore. 
(3) III.zona sanitarne zaštite Izvorišta obuhvaća dio sliva od vanjske granice II. zone sanitarne 
zaštite do granice s koje je moguće tečenje kroz podzemlje do vodozahvata u razdoblju od 1 
do 10 dana u uvjetima velikih voda, odnosno područja s kojih su utvrđene prividne brzine 
podzemnih tečenja od 1 do 3 cm/s, odnosno područje koje obuhvaća pretežiti dio slivnog 
područja. Područje obuhvaćeno III. zonom nalazi se na teritoriju Republike Hrvatske i Bosne 
i Hercegovine. 
(4) U III. zoni, zabranjuje se: 

1. skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećeg 
u cilju njegovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice 
otpada te postrojenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog otpada, 

2. građenje cjevovoda za transport tekućina koje mogu izazvati onečišćenje voda bez 
propisane zaštite voda, 

3. izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uređajem za 
automatsko detektiranje i dojavu propuštanja te zaštitnom građevinom (tankvanom), 

4. podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih voda i 
mineralnih voda. 

(5) Iznimno od stavka 4. točke 1. u III. zoni dopušta se izgradnja centra za gospodarenje 
otpadom, sukladno posebnim propisima o otpadu, pod sljedećim uvjetima: 

― da je zahvat centra planiran odgovarajućim planskim dokumentima gospodarenja 
otpadom usklađenim s planskim dokumentima upravljanja vodama, 

― da su za lokaciju centra, odnosno uži prostor zone sanitarne zaštite u kojem se isti 
namjerava izgraditi, provedeni detaljni vodoistražni radovi kojima je ispitan mogući 
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utjecaj zahvata centra na stanje vodnog tijela iz kojeg se zahvaća ili je rezervirano za 
zahvaćanje vode namijenjene ljudskoj potrošnji, uključujući i vodna tijela mineralne i 
termomineralne vode, te da je na temelju istih moguće utvrditi i provesti odgovarajuće 
mjere zaštite voda koje će osigurati najmanje dobro stanje toga vodnog tijela u skladu 
sa standardima propisanim posebnim propisom o standardu kakvoće voda, 

― da je lokacija centra izvan poplavnog područja ili zaštićena od štetnog djelovanja voda, 
― da je osigurana privremena i trajna zaštita od prodora oborinskih voda u građevinu za 

trajno odlaganje nakon obrade i/ili oporabe otpada u sklopu centra, te spriječeno 
istjecanje iz nje u okolni prostor (vodonepropusnost), a posebno u vode, 

― da se tijekom rada centra provodi stalni pojačani monitoring emisija otpadnih voda kao 
i stanja voda u priljevnom području Izvorišta za koje postoji rizik od onečišćenja koje 
potječe iz centra u skladu s odgovarajućim vodopravnim aktom na teret pravne osobe 
koja upravlja centrom, 

― da se provodi pojačani monitoring vodonepropusnosti svih građevina u sustavu centra 
prema odgovarajućem vodopravnom aktu 

(6) U poljoprivrednoj proizvodnji poljoprivredna gospodarstva dužna su provoditi mjere 

propisane odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima 

poljoprivrednog podrijetla i pridržavati se načela dobre poljoprivredne prakse. 

(7) U III. zoni zabranjuje se i: 
1. ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda, 
2. građenje postrojenja za proizvodnju opasnih i onečišćujućih tvari za vode i vodni okoliš, 
3. građenje građevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada, 
4. uskladištenje radioaktivnih i za vode i vodni okoliš opasnih i onečišćujućih tvari, izuzev 

uskladištenja količina lož ulja dovoljnih za potrebe domaćinstva, pogonskog goriva i 
maziva za poljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne mjere za 
građenje, dovoz, punjenje, uskladištenje i uporabu, 

5. izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina za naftu, zemni plin kao i izrada 
podzemnih spremišta, 

6. skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje građevina koje je 
dopušteno graditi prema odredbama ove Odluke, 

7. građenje prometnica, parkirališta i aerodroma bez građevina odvodnje, uređaja za 
prikupljanje ulja i masti i odgovarajućeg sustava pročišćavanja oborinskih onečišćenih 
voda i 

8. upotreba praškastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja većeg opsega. 
(8) U III. zoni propisuju se slijedeće mjere zaštite: 

1. Sve građevine moraju se priključiti na sustav javne odvodnje, uključujući pročišćavanje 
otpadnih voda. U iznimnim slučajevima kada priključenje na sustav javne odvodnje nije 
opravdano jer bi dovelo do nesrazmjernih materijalnih troškova u odnosu na ciljeve 
zaštite podzemnih voda, sanitarne otpadne vode iz individualnih objekata moguće je 
rješavati izgradnjom vodonepropusne sabirne jame ili uređajem s drugim stupnjem 
pročišćavanja, dok će se način ispuštanja industrijskih otpadnih voda definirati 
izdavanjem vodopravnih uvjeta. 

2. Oborinske vode s manipulativnih površina gospodarskih i pravnih subjekata, a koje 
mogu biti onečišćene naftnim derivatima prethodno na lokaciji pročistiti u separatoru - 
taložniku te priključiti na sustav javne oborinske odvodnje ili ispuštati neizravno u 
podzemne vode putem upojnih građevina. 

3. Transport opasnih tvari mora se obavljati uz propisane mjere zaštite sukladno 
propisima o prijevozu opasnih tvari. 

4. Državne i županijske ceste u ovoj zoni moraju imati sustav za sprječavanje razlijevanja 
goriva i drugih opasnih tekućina u slučaju izlijetanja ili prevrtanja vozila, te sustav 
njihovog prikupljanja, pročišćavanja te odvođenja izvan zone. 

5. Redovito provoditi ispitivanje vodonepropusnosti sabirnih jama te obvezne kontrole 
ispravnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u propisanim 
rokovima sukladno važećim propisima. 

6. Komina od prerade maslina ne smije se odlagati direktno na tlo, već ju je dozvoljeno 
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kompostirati na vodonepropusnoj podlozi, bez procjeđivanja u okoliš. Nakon 
kompostiranja može se koristiti ravnomjerno raspoređena na poljoprivrednim 
površinama. 

7. Spremnici lož ulja za potrebe domaćinstava, spremnici pogonskog goriva i maziva za 
poljoprivredne strojeve moraju biti dvostjeni u zaštitnoj građevini (vodonepropusnoj 
tankvani volumena dostatnog za prihvat ukupne količine goriva). 

8. Trafostanice s uljnim transformatorom moraju imati vodonepropusnu uljnu jamu 
volumena dostatnog za prihvat ukupne količine ulja iz transformatora. 

9. Upotreba gnojiva mora biti kontrolirana u skladu s potrebom biljaka za hranjivima. 
10. Upotrebljavati biorazgradive nepostojane i/ili imobilne pesticide koristeći preporučene 

doze i metode primjene. Ne primjenjivati pesticide za nepovoljnih vremenskih uvjeta 
(kiša, jaki vjetar). 

11. Objekti i prostori za držanje stoke i peradi moraju biti natkriveni. Izgradnjom jaraka i 
kanala mora se spriječiti dotok vanjske vode na područje za držanje životinja. 

12. Pri izradi novih i reviziji postojećih programa - osnova gospodarenja šumama planirati 
preborno gospodarenje šumama bez oplodnih sječa. Radove i aktivnosti vezane uz 
gospodarenje šumama - izgradnju šumskih cesta i vlaka, izvoditi uz  primjenu mjera 
zaštite voda, isključivo u suhom periodu i uz  prethodnu prijavu službama nadležnim 
za vodno gospodarstvo. 

13. Ograditi sva registrirana mjesta (ponori, jame i dr.) za koje se tijekom istraživačkih 
radova utvrdi ili se osnovano smatra da je moguća neposredna komunikacija s 
podzemnim vodama. Na ogradi je potrebno istaknuti upozorenja o propisanim 
zabranama. 

(9) II. zona sanitarne zaštite Izvorišta (u daljnjem tekstu: II. zona) obuhvaća glavne podzemne 
drenažne smjerove u neposrednom slivu Izvorišta, s mogućim tečenjem kroz pukotinski sustav 
vodonosnika do zahvata vode u trajanju do 24 sata, odnosno područja s kojih su utvrđene 
prividne brzine podzemnih tečenja, u uvjetima velikih voda, veće od 3,0 cm/s, odnosno 
unutarnji dio klasičnog priljevnog područja. Područje obuhvaćeno II. zonom nalazi se na 
teritoriju Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. 
(10) U II. zoni, uz zabrane navedene za III zonu zabranjuje se i sljedeće: 

1. poljoprivredna proizvodnja, osim ekološke proizvodnje uz primjenu dozvoljenih gnojiva 
i sredstava za zaštitu bilja prema posebnom propisu, 

2. stočarska proizvodnja, osim poljoprivrednog gospodarstva odnosno farme do 20 
uvjetnih grla uz provedbu mjera zaštite voda propisanih odgovarajućim programom 
zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i načela 
dobre poljoprivredne prakse, 

3. ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda s prometnica, 
4. gradnja groblja i proširenje postojećih, 
5. građenje svih industrijskih postrojenja koje onečišćuju vode i vodni okoliš, 
6. građenje drugih građevina koje mogu ugroziti kakvoću podzemne vode, 
7. sječa šume osim sanitarne sječe, 
8. skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada, osim sanacija postojećih 

u cilju njihovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice 
otpada, regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom, reciklažnih 
dvorišta i pretovarnih stanica za otpad ako nije planirana provedba mjera zaštite voda 
te postrojenja za obradu, uporabu i zbrinjavanje opasnog otpada. 

(11) U II. zoni, uz mjere propisane za III zonu provode se i sljedeće mjere zaštite: 
1. Otpadne vode zbrinjavati izgradnjom sustava javne odvodnje s odvođenjem otpadnih 

voda izvan zone. Sve građevine moraju se priključiti na sustav javne odvodnje, 
uključujući pročišćavanje otpadnih voda. U iznimnim slučajevima kada priključenje na 
sustav javne odvodnje nije opravdano jer bi dovelo do nesrazmjernih materijalnih 
troškova u odnosu na ciljeve zaštite podzemnih voda sanitarne otpadne vode iz 
individualnih objekata moguće je rješavati preko sabirne jame ili odgovarajućeg 
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sa ispuštanjem u prijemnik, prema uvjetima 
Hrvatskih voda. 

2. Oborinske vode s državnih i županijskih cesta ili kod značajnijih rekonstrukcija istih, 



20 

 

riješiti zatvorenim sustavom odvodnje izvan zone gdje će se nakon odgovarajućeg 
pročišćavanja kontrolirano ispustiti (vodotok, upojni bunar) ili spojiti na sustav 
oborinske odvodnje. 

3. Trafostanice moraju imati suhe transformatore ili transformatore koji za izolacijsku 
tekućinu ne koriste konvencionalna mineralna ulja, već se za hlađenje 
transformatorskog postrojenja koriste drugi biorazgradivi ili za vodu i vodni okoliš 
neškodljivi materijali. U trafostanici je potrebno projektirati vodonepropusni bazen za 
prihvat rashladnog medija transformatorskog postrojenja. Vodonepropusni bazen 
mora biti volumena dovoljnog za prihvat kompletnog sadržaja rashladnog medija u 
trafostanici 

4. Pri izradi novih i reviziji postojećih programa - osnova gospodarenja šumama planirati 
isključivo prebornu sječu, njegu sastojina i sječu sanitara, a radi održivog gospodarenja 
uz očuvanje prirodne strukture bez oplodnih sječa; radi zaštite šumskog tla od erozije 
i zamuljivanja vode kroz krško podzemlje dozvoliti izvlačenje sortimenta isključivo 
lakim traktorima, u sušnom razdoblju. 

(12) I. zona sanitarne zaštite Izvorišta utvrđuje se radi zaštite Izvorišta i njegove neposredne 
okolice od bilo kakvog onečišćenja i zagađenja vode, te drugih slučajnih ili namjernih 
negativnih utjecaja. I. zona obuhvaća neposredno naplavno područje zahvata vode, izvor 
vodonosnika sa pukotinskom i pukotinsko - kavernoznom poroznosti, crpne stanice, građevine 
za čuvanje mjesta umjetnog napajanja vodonosnika sa pukotinskom poroznosti, bez obzira 
na udaljenost od zahvata vode. Područje obuhvaćeno I. zonom nalazi se na teritoriju 
Republike Hrvatske. I. zona dijeli se na I.a i I.b zonu. 
I.a zona obuhvaća cijele k.č.: 443/9,449/4, 4/1 i 3; cijelu čest.zgr.1; dijelove katastarskih 
čestica 4/2,2/2,1/2 i 1/1, a sve u K.O. Komolac te cijele katastarske čestice 313/2,313/1, 
504/19, 312/4 i dijelove k.č. 518/3, 314/3, 498/2, 312/3, 312/4, sve u K.O. Rožat. 
I.b. zona obuhvaća područje s kojeg je moguć neposredan utjecaj s površine na izvorište i 
obuhvaća: dijelove k.č.1/1, 1/2 i 2/2 sve u K.O.Komolac te dijelove katastarskih čestica 
312/4,312/2, 312/1, 312/3, 312/5, 314/3, 311 i 306 sve u K.O.Rožat. 
(13) U I. zoni zabranjuju se sve aktivnosti osim onih koje su vezane uz zahvaćanje, 
kondicioniranje i transport vode u sustav javne vodoopskrbe. 
(14) U I.a zoni sanitarne zaštite mjere zaštite provode se na način da je potrebno: 

1. Područje zone mora biti ograđeno i označeno natpisima, a pristup dozvoljen samo 
osobama koje obavljaju djelatnosti vezane uz javnu vodoopskrbu. 

2. Uspostaviti danonoćnu stražarsku službu. 
3. Uspostaviti sigurnu komunikacijsku vezu (telefonsku i radijsku) sa središnjom upravom 

za vodoopskrbu i policijskom ispostavom. 
4. Uspostaviti monitoring kakvoće vode. 
5. Građevine i sadržaji unutar zone koji su neophodni za pogon vodozahvata moraju biti 

građeni i održavani s najvišim stupnjem sigurnosti u odnosu na zaštitu voda. 
(15)Iznimno se mogu dopustiti određeni zahvati u prostoru odnosno određene djelatnosti u 
zonama sanitarne zaštite: 

― ako se izradi projekt za pojedini zahvat koji nije dozvoljen te provedu detaljni i 
namjenski vodoistražni radovi kojima se ispituje utjecaj užega prostora zone sanitarne 
zaštite u kojem se namjerava izvesti zahvat u prostoru odnosno obavljati određena 
djelatnost (mikrozona) na vodonosnik, 

― ako se na temelju detaljnih vodoistražnih radova izradi poseban elaborat 
mikrozoniranja, 

― ako se elaboratom mikrozoniranja predvide odgovarajuće mjere zaštite vodonosnika 
u mikrozoni. 

Elaborat mikrozoniranja u zoni sanitarne zaštite Izvorišta mora dokazati da su značajke u 
mikrozoni bitno drukčije od značajki utvrđenih elaboratom o zonama sanitarne zaštite na 
temelju kojeg je utvrđena zona sanitarne zaštite u kojoj se mikrozona nalazi. Sva daljnja 
postupanja koja su utvrđena u elaboratu mikrozoniranja, trebaju se provesti sukladno važećim 
propisima. 
 

Članak 35. 
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U članku 141., u tablici u 3., stavku, u 4. stupcu, 4. retku, iza znakova „PS, GO, RD“, dodaju 
se znakovi „SO, BKO, OM“. U 5. stupcu, 4 retku broj „17,0“ zamjenjuje se brojem „17,5“. u 
tekstu ispod tablice iza slova „GO“, riječi „građevina za obradu“ mijenjaju se riječima 
„reciklažno dvorište za građevinski otpad“, a iza riječi „reciklažno dvorište građevinskog 
otpada“ dodaju se riječi „BKO - biokompostana, SO- sortirnica, OM – obrada mulja sa uređaja“ 
 
U stavku 4. riječ „Pobrežje“ mijenja se riječima „“Tehničko-tehnološkog bloka Osojnik“, a riječi 
„sukladno posebnim propisima, uvjeti će se detaljno razraditi predviđenom prostorno-
programskom studijom za zonu“ se brišu i zamjenjuju riječima „pretovarne stanice, 
biokompostane, sortirnice te obrade mulja sa uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.” 
 
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
            Članak 36. 
 
Stupanjem na snagu ovih Izmjena i dopuna ne primjenjuju se dijelovi kartografskih prikaza 
Prostornog plana uređenja grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika", 7/05, 
6/07, 10/07-ispr.,3/14, 9/14-proč.tekst, 19/15, 18/16-proč.tekst, 25/18, 13/19, 7/20-proč.tekst) 
koji su predmet ovih Izmjena i dopuna, i to: 
 

1.      Korištenje i namjena prostora                           1:25000 
2.1.   Infrastrukturni sustavi - Promet            1:25000 
3.4.   Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora –  
         Područja posebnih ograničenja u korištenju (tlo, vode, more)          1:25000 
4.2.   Građevinska područja naselja - Dubrovnik           1:5000 
4.11. Građevinska područja naselja - Osojnik           1:5000 

 
Oznaka i predmet ovih Izmjena i dopuna prikazani su u grafičkom dijelu na kartografskom 
prikazu 0. “Predmet izmjena i dopuna” u mjerilu 1:25000. 
 

Članak 37. 
 
Izmjene i dopune izrađene su u pet (5) izvornika + CD (pdf, doc, dwg). Izvornici su ovjereni 
pečatom Gradskog vijeća i potpisani od predsjednika Gradskog vijeća. 

 
Članak 38. 

 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 
Dubrovnika“. 

================================== 
 
 

Ad 3. 
 
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja 
do 31. prosinca 2020. godine dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Gradonačelnik Mato Franković podnio je uvodno izvješće. (tonski zapis).    
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovao vijećnik Miho Obradović. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na raspravu vijećnika Obradovića. (tonski zapis) 
 
U replici su sudjelovali vijećnik Jadran Barač, predsjednik Vijeća Marko Potrebica te vijećnici 
Matija Čale Martović i Krešimir Marković. (tonski zapis) 
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Na replike je odgovarao gradonačelnik Mato franković. (tonski zapis) 
 
Vijećnik Rikard Rossetti sudjelovao je u raspravi. (tonsaki zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na raspravu vijećnika Rossettija. (tonski zapis) 
 
U replici su sudjelovali vijećnici Dolores Lujić, Marina Vučković Matić, Rikard Rossetti, Matija 
Čale Mratović i predsjednik Vijeća Marko Potrebica. (tonski zapis) 
 
U raspravi su sudjelovali i vijećnici Katarina Doršner, Jadran Barač i Nikša Semani. (tonski 
zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na raspravu vijećnikaU raspravi su sudjelovale i 
vijećnice Matija Čale Mratović i tatjana Šimac Bonačić. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovarao je na raspravu vijećnica. (tonski zapis) 
 
U replici su sudjelovale vijećnice Tatjana Šimac Bonačić i Marina Vučković Matić. (tonski 
zapis) 
 
U raspravi je sudjelovao i vijećnik Maro Kristić. (tonski zapis) 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na raspravu vijećnika Kristića. (tonski zapis) 
 
U replici je sudjelovala vijećnica Tatjana Šimac Bonačić.  (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovarao je na repliku vijećnice Šimac Bonačić. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješće o 
radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine na izjašnjavanje 
i, nakon glasovanja utvrdio je, da je većinom glasova (16 „za“, 3 „protiv“ i 5 „suzdržan“) 
donesen 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Prihvaća se Izvješće o radu gradonačelnika Grada Dubrovnika od 1. srpnja 2020. do 
31. prosinca 2020. godine. 
 

2. Tekst Izvješća o radu gradonačelnika Grada Dubrovnika od 1. srpnja 2020. do 31. 
prosinca 2020. godine čini sastavni dio ovog zaključka.  

 
================================== 

 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica odredio je podnevnu stanku u trajanju od 45 minuta. 
 
Nakon završene stanke i zvršenog uvida prijava, predsjednik Gradskog vijeća utvrdio je da 
je na sjednici nazočno 24 vijećnika, od njih ukupno 25, i da Vijeće može donositi 
pravovaljane odluke. 
 

================================== 
 
 

Ad 4. 
 
Prijedlog statuta Grada Dubrovnika dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
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Članica Odbora za statut i poslovnik Dolores Lujić, u ime Odbora, uvodno je obrazložila 
prijedlog. (tonski zapis) 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
 
Predsjednik Vijeća Marko potrebica stavio je Prijedlog statuta Grada Dubrovnika na 
izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno donesen 
 
 

S T A T U T 
GRADA DUBROVNIKA 

  
  

I. OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

 
Ovim statutom (u daljnjem tekstu: Statut), u skladu sa zakonom, utvrđuju se: obilježja, javna 
priznanja, samoupravni djelokrug Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Grad) kao jedinice 
lokalne samouprave, oblici neposrednoga sudjelovanja građana u odlučivanju, ustroj, 
ovlaštenja i način rada njegovih tijela, organizacija i rad javnih službi, mjesna samouprava, 
imovina i financiranje Grada, oblici suradnje i povezivanje Grada s jedinicama lokalne i 
područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu te druga pitanja važna za utvrđivanje 
prava, obveza i odgovornosti Grada. 

Članak 2 
 
Riječi i pojmovi korišteni u ovom Statutu koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na 
muški i ženski rod. 
 

Članak 3. 
 

Ime je Grada: Dubrovnik. 
 
Sjedište je Grada u Dubrovniku, Pred Dvorom 1. 
 
Grad Dubrovnik pravna je osoba. 
 

Članak 4. 
 
Grad Dubrovnik dio je Dubrovačko-neretvanske županije (u daljnjem tekstu: Županija). 
 
U sastavu Grada su naselja: Bosanka, Brsečine, Čajkovica, Čajkovići, Donje Obuljeno, 
Dubravica, Dubrovnik, Gornje Obuljeno, Gromača, Kliševo, Knežica, Koločep, Komolac, 
Lopud, Lozica, Ljubač, Mokošica, Mravinjac, Mrčevo, Nova Mokošica, Orašac, Osojnik, 
Petrovo Selo, Pobrežje, Prijevor, Rožat, Suđurađ, Sustjepan, Šipanska Luka, Šumet, Trsteno, 
Zaton, s pripadajućim morem. 
 

Članak 5. 
 
Granica Grada ide vanjskim kopnenim granicama sljedećih rubnih katastarskih općina: 
Dubravica, Mravinjac, Mrčevo, Kliševo, Gromača, Osojnik, Petrovo Selo, Mokošica, Obuljeno, 
Prijevor, Rožat, Komolac, Čajkovica, Knežica, Šumet, Dubrovnik i granicom na moru. 
      
Granice Grada mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani zakonom. 
 

Članak 6. 
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Grad ima grb, zastavu i himnu. 
 
Grb Grada Dubrovnika povijesni je grb koji se sastoji od štita oblika izokrenute kruške, s osam 
izmjeničnih crvenih i srebrnih (bijelih) greda od kojih je početna crvena, a završna srebrna 
(bijela). 
S desne je strane štita žezlo, a s lijeve mač (gledano heraldički), koji se međusobno križaju. 
 
Povrh štita nalazi se u crvenome kraljevska zlatna kruna koja se sastoji od obruča s dva 
naglašena uzdužna zaobljena istaka, između kojih su tri bisera i četiri kamena plave boje. 
 
Iznad obruča sedam je šiljaka. Iznad srednjega šiljka tri su bisera, a iznad ostalih je po jedan 
biser. U gornjem su dijelu krune četiri vitice koje pridržavaju kuglu s latinskim križem. 
 
Uokolo štita zlatni je nakit: na bočnim stranama u obliku stilizirane akantusove vitice, a iznad 
i ispod, u obliku svitka. Drugi svitak završava trolistom. Prostor između štita i nakita plave je 
boje. 
 
Zastava Grada bijele je boje, s likom sv. Vlaha u sredini, u crvenome biskupskom ornatu 
zapadnoga tipa, s misnicom i sa žutim ukrasom. Uzdignutom desnicom on blagoslivlja, a u 
lijevoj ruci drži grad Dubrovnik i biskupski štap. S desne strane lika sv. Vlaha stoji inicijal S 
(Sanctus), a s lijeve inicijal B (Blasius), oba žute boje. Omjer širine i duljine zastave je 2:3. 
 
Gradsko vijeće Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) posebnom odlukom 
pobliže uređuje opis grba i zastave i tekst himne, njihovu uporabu i način njihove zaštite. 
 

Članak 7. 
 

Grad ima pečat. 
 
Pečat je okrugla oblika i prema posebnim propisima sadržava kružno ispisan tekst i grb 
Republike Hrvatske. 

Članak 8. 
 

Blagdan sv. Vlaha – zaštitnika Dubrovnika, 3. veljače, jest Dan grada Dubrovnika, u skladu s 
višestoljetnom tradicijom. 
      
Način proslave Feste sv. Vlaha, Dana grada Dubrovnika, utvrdit će posebnom odlukom 
Gradsko vijeće. 
     
Prigodom Dana grada Dubrovnika dodjeljuju se javna priznanja Grada. 
 

Članak 9. 
 

Blagdan sv. Nikole, 6. prosinca, Dan je dubrovačkih branitelja. 
 
Toga dana na prigodan način, spominjući se najvećega razaranja Dubrovnika u srpsko-            
crnogorskoj agresiji tijekom Domovinskoga rata, 6. prosinca 1991., ali i uspješne obrane 
položaja na Srđu i Sustjepanu, što je dovelo do preokreta u tijeku rata na dubrovačkom 
području, Grad odaje počast i prisjeća se svih poginulih, ranjenih i njihovih obitelji, a posebno 
svojih branitelja Dubrovčana, koji su uz pomoć najboljih hrvatskih sinova branili i oslobađali 
domovinu tijekom Domovinskoga rata 1991. – 1996. 
 

Članak 10. 
 

Gradsko vijeće može proglasiti počasnim građaninom Grada osobu koja se istaknula 
osobitim zaslugama za Grad. 
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Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna Povelja Grada. 
 
Proglašenje počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava. 
 

Članak 11. 
 

Gradsko vijeće može dodjeljivati javna priznanja građanima i pravnim osobama za posebne 
uspjehe na svim područjima gospodarstvenoga i društvenoga života od značenja za Grad. 
 
Javna priznanja dodjeljuju se pod uvjetima i na način koji propisuje posebna odluka. 
 

Članak 12. 
 

Grad surađuje sa svojim građanima koji žive u inozemstvu i s njihovim organizacijama i 
udrugama. 
 
Gradsko vijeće i upravna tijela Grada, u okviru svojega djelokruga, održavaju kulturne i druge 
veze s iseljenicima i njihovim udrugama, potiču njegovanje hrvatske kulture, jezika i običaja te 
upoznavanje s dostignućima u gospodarskoj obnovi i izgradnji. 
 
Gradsko vijeće potiče i usklađuje rad organizacija i udruga koje se bave pitanjima iseljenika i 
rade na stvaranju uvjeta za njihov povratak u domovinu. 
 

Članak 13. 
 

Radi ostvarenja zajedničkih interesa Grad uspostavlja i održava suradnju s gradovima, 
općinama i županijama u zemlji, u skladu sa zakonom. 
     
Ciljevi, uvjeti i druga pitanja suradnje utvrđuju se sporazumom o suradnji i međusobnim 
odnosima. Sporazum o suradnji Grada Dubrovnika i općine ili grada druge države objavljuje 
se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.  
 
Pod uvjetom i na način utvrđen zakonom i međunarodnim ugovorima, Grad može uspostaviti 
i ostvariti suradnju s odgovarajućim gradovima, općinama i pokrajinama u drugim državama. 
 

Članak 14. 
 
Grad može Odlukom Gradskoga vijeća proglasiti prijateljskim pojedini grad zbog njegova 
doprinosa u uspostavi i razvoju međusobnih odnosa kojima se ostvaruje prijateljstvo i potiče 
razvoj Grada i Republike Hrvatske. 

Članak 15. 
 

Grad, u postupku priprave i donošenja odluka i drugih akata na razini Dubrovačko-                  -
neretvanske županije te zakona i drugih propisa na razini Republike Hrvatske koji ga se 
neposredno tiču, daje inicijative, mišljenja i prijedloge ovlaštenomu tijelu.  
 
Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnoga stavka u ime Grada mogu podnositi Gradsko 
vijeće i gradonačelnik, neposredno ovlaštenom tijelu i posredno preko članova Gradskoga 
vijeća i zastupnika. 
 
 
II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG 

Članak 16. 
 

Grad samostalno odlučuje o poslovima iz svojega samoupravnog djelokruga i podliježe samo 
nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela. 
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Članak 17. 
 

Grad u svojem samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnoga značenja kojima se 
neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim 
tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na: 

− uređenje naselja i stanovanje 
− prostorno i urbanističko planiranje 
− komunalno gospodarstvo 
− skrb o djeci 
− socijalnu skrb 
− primarnu zdravstvenu zaštitu 
− odgoj i obrazovanje 
− kulturu, tjelesnu kulturu i šport 
− zaštitu potrošača 
− zaštitu i unapređenje prirodnoga okoliša 
− protupožarnu i civilnu zaštitu 
− promet na svojem području 
− održavanje javnih cesta 
− izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te   

provedbu dokumenata prostornoga uređenja 
− ostale poslove, sukladno posebnim zakonima. 

 
Grad obavlja poslove iz samoupravnoga djelokruga u skladu s posebnim zakonima kojima 
se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka. 
 
Poslovi iz samoupravnoga djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Gradskoga vijeća i 
gradonačelnika u skladu sa zakonom i Statutom. 
 

Članak 18. 
 

Grad može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 16. Statuta zajednički s drugom 
jedinicom lokalne samouprave ili s više jedinica lokalne samouprave osnivanjem zajedničkoga 
tijela, zajedničkoga upravnog odjela ili službe, zajedničkoga trgovačkoga društva ili se može 
zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom. 
 
Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovoga članka donosi Gradsko 
vijeće. Temeljem te odluke gradonačelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkoga 
upravnog tijela, kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna 
pitanja službenika i namještenika te druga pitanja od značenja za to tijelo. 
 

Članak 19. 
 

Gradsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnoga djelokruga Grada, čije je 
obavljanje od širega interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, 
posebnom odlukom prenijeti na  Županiju, u skladu s njezinim statutom. 
 

Članak 20. 
 

Gradsko vijeće može zatražiti od Županijske skupštine da joj, uz suglasnost središnjega 
tijela državne uprave mjerodavnoga za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
povjeri obavljanje određenih poslova iz samoupravnoga djelokruga Županije na području te 
jedinice, ako za to može osigurati dodatne prihode.  
 
 
III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU 
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1. Referendum 
Članak 21. 

 
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog 
referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 
 

Članak 22. 
 

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o 
prijedlogu općeg akta, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom. 
 
Savjetodavni referendum može se raspisati radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika 
o promjeni područja Grada. 
 
Gradsko vijeće može raspisati i savjetodavni referendum o bilo kojim pitanjima iz svoga 
djelokruga. Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće, osim odluke 
donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna. 
 
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može temeljem odredaba zakona 
i ovog Statuta, dati jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik, većina vijeća 
mjesnih odbora i gradskih kotareva na području Grada i 20% ukupnog broja birača  Grada. 
 

Članka 23. 
 

Gradsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlog propisanog broja članova Gradskog 
vijeća, gradonačelnika ili većine vijeća mjesnih odbora i ako prijedlog prihvati, u roku od 30 
dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma. 
 
Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik 
Gradskog vijeća u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog tijelu 
državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja 
ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Gradsko 
vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati 
referendum. 

Članak 24. 
 

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za 
koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno 
naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje 
referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će 
birači odlučivati, te dan održavanja referenduma. 
 
Odluka iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u Službenom glasniku Grada Dubrovnika i 
mrežnim stranicama Grada. 

Članak 25. 
 

Pravo glasovanja na referendumu imaju birači koji imaju prebivalište na području Grada i 
upisani su u popis birača. 

Članak 26. 
 

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 22. stavka 1. ovog Statuta obvezatna 
je za Gradsko vijeće. 
 

Članak 27. 
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Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru  
zakonitosti, kojeg provodi tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu.  
 
 
2. Zbor građana 

Članak 28. 
 
Zbor građana saziva vijeće mjesnog odbora i gradskog kotara radi izjašnjavanja građana o 
pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Grada. 
 
Zbor građana saziva se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora ili gradskog 
kotara koje čini zasebnu cjelinu. 
 
Zbor građana može se sazvati i za područje dva mjesna odbora ili gradska kotara ukoliko je 
pitanje o kojem se na zboru građana raspravlja i odlučuje vezano uz šire područje dva mjesna 
odbora ili gradska kotara ili ih povezuje isti sadržaj. 
 

Članak 29. 
 

Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog 
pitanja iz djelokruga Grada.  

 
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika 
Gradskog vijeća. 
 
Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od  60 od dana 
zaprimanja prijedloga. 
 
Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja 
odluke Gradskog vijeća za područje mjesnog odbora ili gradskog kotara ili za dio područja 
mjesnog odbora ili gradskog kotara koje čini zasebnu cjelinu. 
 

Članak 30. 
 

Osim vijeća mjesnoga odbora ili gradskoga kotara i Gradskoga vijeća, zbor građana može 
sazvati i gradonačelnik radi izjašnjavanja građana o pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog 
djelokruga Grada i radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za 
pojedini dio područja grada ili grad u cjelini. 

 
Članak 31. 

 
Odlukom o sazivanju zbora građana određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od 
zbora građana, područje za koje se saziva, te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti. 
 
Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor i gradski kotar, a 
savjetodavno za Gradsko vijeće i gradonačelnika, 
 

Članak 32. 
 

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5%  birača 
upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana. 
 
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, ako se na zboru građana većinom glasova 
prisutnih ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju, a odluke se donose većinom glasova 
prisutnih građana. 
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Članak 33. 
 

Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana detaljnije će se urediti posebnom 
odlukom Gradskog vijeća. 
 
 
3. Prijedlozi građana 

Članak 34. 
 

Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje općeg akta ili rješavanja 
određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, te podnositi peticije o pitanjima iz 
samoupravnog djelokruga Grada. 
 
Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu i peticiji iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom 
podrži najmanje 10%  od ukupnog broja birača u Gradu. 
 
Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od tri mjeseca od 
zaprimanja prijedloga. 

Članak 35. 
 

Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanje o njima i druga pitanja uredit će se 
posebnom odlukom Gradskog vijeća 
 
 
4. Predstavke i pritužbe građana 

Članak 36. 
 

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada kao i 
na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se 
obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti. 
 
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada odnosno pročelnik upravnog tijela dužan 
je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe. 
 
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, 
postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe,  te neposrednim komuniciranjem s 
ovlaštenim predstavnicima tijela Grada. Predstavke i pritužbe mogu se podnijeti i 
elektroničkim putem. 
 
 
IV. TIJELA GRADA 

Članak 37. 
 
Tijela su Grada: 
1. Gradsko vijeće  
2. gradonačelnik. 
 
 
1. Gradsko vijeće 

Članak 38. 
 

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada i tijelo lokalne samouprave koje u okviru 
svojih prava i dužnosti donosi akte i obavlja poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom.    
 
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je  tijelo ovlašteno za obavljanje 
poslova iz samoupravnoga djelokruga, za poslove i zadaće koje se odnose na uređivanje 
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odnosa iz samoupravnoga djelokruga zaduženo je Gradsko vijeće, a za izvršne poslove i 
zadaće ovlašten je gradonačelnik. 
 
Ako se na način propisan stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi ovlašteno tijelo, poslove 
i zadaće obavlja Gradsko vijeće.      

Članak 39. 
 
Gradsko vijeće: 

1. donosi Statut Grada, njegove izmjene i dopune; 
2. donosi Poslovnik Gradskoga vijeća; 
3. donosi smjernice razvoja Grada; 
4. donosi dokumente prostornoga uređenja; 
5. donosi Proračun, Odluku o izvršenju Proračuna i Polugodišnji te Godišnji izvještaj o 

izvršenju Proračuna;  
6. donosi Odluku o privremenom financiranju; 
7. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju 

imovinom Grada u visini pojedinačne vrijednosti više od 1.000.000,00 kuna, ako je 
stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom 
planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa zakonom;  

8. odlučuje o opterećivanju nekretnina u vlasništvu Grada; 
9. nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada sukladno zakonskim 

ovlastima poglavito putem Odbora za financije i proračun a Gradsko vijeće Grada 
Dubrovnika može zatražiti proračunski nadzor od resornog Ministarstva; 

10. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje pravnim osobama u većinskom 
izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i ustanovama kojima je Grad osnivač; 

11. odlučuje o davanju suglasnosti za davanje jamstva za ispunjenje obveza pravnim 
osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i ustanovama 
kojima je Grad osnivač; 

12. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica ili udjela Grada u trgovačkim 
društvima kojima je Grad osnivač; 

13. daje prethodnu suglasnost skupštinama trgovačkih društava, kojih je Grad izravan ili 
neizravan vlasnik, o pitanjima odlučivanja u statusnim promjenama, sukladno članku 
70. Statuta; 

14. donosi Odluku o promjeni granice Grada; 
15. uređuje ustroj i djelokrug upravnih odjela i službi i određuje koeficijente za obračun 

plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama Grada Dubrovnika; 
16. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za  

obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za 
Grad; 

17. daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ako zakonom ili odlukom o osnivanju 
nije drukčije propisano; 

18. donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  
samouprave, u skladu s općim aktom i zakonom; 

19. raspisuje lokalni referendum; 
20. raspisuje referendum o opozivu gradonačelnika i njegovih zamjenika u okolnostima 

određenima zakonom; 
21. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskoga vijeća; 
22. osniva radna tijela Gradskoga vijeća te bira i razrješava predsjednike i članove radnih 

tijela Gradskoga vijeća. Radna tijela osnivaju se kao stalna ili povremena; 
23. odlučuje o pokroviteljstvu; 
24. odlučuje o koncesijama; 
25. donosi Odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje 

javna priznanja; 
26. imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, Statutom i posebnim 

odlukama Gradskoga vijeća; 
27. donosi godišnji plan i program rada Gradskoga vijeća;  
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28. donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i 
podzakonskim aktima. 

 
Ako nekim zakonom nije izrijekom utvrđena ovlaštenost tijela jedinica lokalne samouprave 
za donošenje odluka o pojedinim pitanjima, a Statutom također to nije određeno, odluku 
donosi Gradsko vijeće.  

Članak 40. 
 

Gradsko vijeće ima predsjednika i prvoga i drugoga potpredsjednika koji se biraju većinom 
glasova svih članova Gradskoga vijeća.  
 
Prvi i drugi potpredsjednik u pravilu se biraju sukladno strukturi Gradskoga vijeća. 
 
Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može dati Odbor za izbor i imenovanja ili 
najmanje sedam (7) vijećnika. 

Članak 41. 
 
Predsjednik Gradskoga vijeća: 

― predstavlja Gradsko vijeće 
― saziva i organizira te predsjedava sjednicama Gradskoga vijeća  
― predlaže dnevni red sjednice Gradskoga vijeća 
― upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak 
― skrbi o postupku donošenja odluka i općih akata  
― održava red na sjednici Gradskoga vijeća 
― usklađuje rad radnih tijela 
― potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće 
― skrbi o suradnji Gradskoga vijeća i gradonačelnika 
― skrbi o zaštiti prava vijećnika poglavito o pravu na potpunu i pravovremenu 

informiranost vijećnika o poslovima iz nadležnosti upravnih odjela Grada Dubrovnika, 
― skrbi o aktima Gradskog vijeća, 
― obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskoga vijeća. 

 
Predsjednik Gradskoga vijeća dostavlja Statut, Poslovnik, Proračun i druge opće akte 
predstojniku Ureda državne uprave u Županiji s izvatkom iz zapisnika, u roku od 15 dana od 
dana donošenja te bez odgode gradonačelniku. 

 
Članak 42. 

 
Gradsko vijeće ima 21 vijećnika. 
 
Mandat članova Gradskog vijeća počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća i traje do 
dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih 
izbora, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju 
Gradskog vijeća. Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje 
do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća. 
 
Funkcija članova Gradskoga vijeća počasna je i za to vijećnik ne prima plaću. 
 
Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Gradskoga vijeća. 
 
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. 
 
Vijećnici imaju pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu 
Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela. 
 

Članak 43. 
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Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran: 

― ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanoga 
održavanja sjednice Gradskoga vijeća i ovjerena kod javnoga bilježnika najranije osam 
dana prije njezina podnošenja; 

― ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom 
pravomoćnosti sudske odluke; 

― ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 
trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude; 

― ako mu prestane prebivalište s područja Grada; 
― ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje 

hrvatsko državljanstvo, danom njegova prestanka; 
― smrću. 

 
Članak 44. 

 
Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema 
odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkoga tijela, mandat miruje, a za to 
vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu sa zakonskim odredbama. 
 
Vijećnik je dužan u roku od osam dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome 
obavijestiti predsjednika Gradskoga vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom toga roka. 
 
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja obnašati dužnost vijećnika ako 
podnese pisani zahtjev predsjedniku Gradskoga vijeća u roku od osam dana od dana 
prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmoga dana od dana 
podnošenja pisanoga zahtjeva. 
 
Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 
3. ovoga članka, držat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga. 
 
Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, 
podnošenjem pisanoga zahtjeva predsjedniku Gradskoga vijeća, a mirovanje mandata počinje 
teći od dana dostave pisanoga zahtjeva, sukladno pravilima o dostavi propisanima Zakonom 
o općem upravnom postupku. 
 
Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od šest mjeseci, a vijećnik 
nastavlja obnašati dužnost osmoga dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku 
Gradskoga vijeća. 
 
Vijećnik može zatražiti nastavljanje obnašanja vijećničke dužnosti jedanput u tijeku trajanja 
mandata. 

Članak 45. 
 
Vijećnik ima prava i dužnosti: 

― sudjelovati na sjednicama Gradskoga vijeća; 
― raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća; 
― predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane 

na prijedloge akata (poslovnička odredba); 
― postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskoga vijeća; 
― postavljati pitanja gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika o njegovu radu i radu 

upravnih odjela i službi Grada Dubrovnika; 
― sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskoga vijeća i na njima raspravljati, a u 

radnim tijelima kojih je član i glasovati; 
― biti član radnih tijela u koje ga izabere Gradsko vijeće; 
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― tražiti i dobiti od upravnih odjela Grada u najkraćem roku, a ne dužem od 15 dana, 
podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika i u svezi s tim koristiti se njihovim 
stručnim i tehničkim uslugama, 

― uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost. 
 

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen ni odgovoran na bilo koji drugi način zbog glasovanja, 
izjava ili mišljenja i stajališta iznesenih na sjednicama Gradskoga vijeća. 
 
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim 
propisima, za koje dozna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika. 
 
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđene odredbama zakona, Statuta i Poslovnika 
Gradskoga vijeća.  

Članak 46. 
 
Poslovnikom Gradskoga vijeća detaljnije se uređuje: način konstituiranja, sazivanja, rad i 
tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i 
dužnosti predsjednika Gradskoga vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i 
postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje 
građana na sjednicama i druga pitanja od značenja za rad Gradskoga vijeća. 

 
Članak 47. 

 
Gradsko vijeće osniva odbore i druga stalna ili povremena radna tijela za proučavanje i 
razmatranje pojedinih pitanja, za pripravu i podnošenje odgovarajućih prijedloga i općih akata 
iz djelokruga Gradskoga vijeća, za praćenje izvršavanja odluka i općih akata Gradskoga 
vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja i za izvršavanje zadaća i poslova za 
Gradsko vijeće. 
 
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se 
Poslovnikom Gradskoga vijeća ili posebnom odlukom o osnutku radnoga tijela. 
 
Članove radnih tijela bira Gradsko vijeće iz redova vijećnika, na prijedlog Odbora za izbor i 
imenovanja ili na prijedlog najmanje sedam (7) vijećnika. U pojedina radna tijela mogu se 
imenovati stručne osobe koje nisu vijećnici, ali tad imaju samo savjetodavnu ulogu bez prava 
odlučivanja. 
 
 
2. Gradonačelnik 

Članak 48. 
 

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada. 
 
Mandat gradonačelnika traje četiri godine, a počinje prvoga radnoga dana koji slijedi nakon 
dana objave konačnih rezultata izbora i traje do prvoga radnoga dana koji slijedi nakon dana 
objave konačnih rezultata izbora novoga gradonačelnika. 
 
U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik: 

1. donosi pojedinačne akte kad je za to ovlašten zakonom, Statutom ili odlukom 
Gradskoga vijeća; 

2. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskoga vijeća; 
3. priprema i podnosi Gradskome vijeću prijedloge općih i pojedinačnih akata; 
4. utvrđuje i Gradskom vijeću podnosi Prijedlog Proračuna Grada i Odluku o izvršenju 

Proračuna; 
5. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju 

imovinom Grada u visini pojedinačne vrijednosti do najviše 1.000.000,00 kuna, ako je 
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stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom 
planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa zakonom; 

6. upravlja prihodima i rashodima Grada; 
7. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna Grada; 
8. donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada; 
9. donosi rješenje o imenovanju i razrješenju pročelnika upravnih tijela; 
10. briše se 
11. imenuje i razrješava predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je 

osnivač Grad, trgovačkih društava u kojima Grad ima udjele ili dionice i drugih 
pravnih osoba kojih je Grad osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije 
određeno; 

12. utvrđuje plan prijama u službu u upravna tijela Grada temeljem Proračuna Grada 
Dubrovnika; 

13. usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz  
samoupravnoga djelokruga Grada ili poslova državne uprave ako je za njih zadužen 
Grad; 

14. nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne 
uprave; 

15. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji; 
16. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora; 
17. osniva savjetodavna tijela i imenuje članove savjetodavnih tijela, i to samo kad je to 

potrebno radi davanja stručnih mišljenja i predlaganja rješavanja određenih pitanja iz 
područja koja ne spadaju u uži djelokrug upravnih tijela Grada Dubrovnika ako su 
rashodi planirani u Proračunu Grada Dubrovnika, za tu namjenu; 

18. obavlja i druge poslove koji mu pripadaju po zakonu, Statutu i Poslovniku.  
 

Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. točke 11. gradonačelnik je dužan objaviti u 
prvom broju Službenog glasnika Grada Dubrovnika koji slijedi nakon donošenja te odluke. 
 

Članak 49. 
 

Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovu 
djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada. 
 

Članak 50. 
 
Opće akte koje donosi gradonačelnik  iz svoje nadležnosti objavljuju se u „Službenom 
glasniku Grada Dubrovnika“ i isti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, a iz osobito 
opravdanog razloga dan nakon objave, a ostali akti koje donosi gradonačelnik objavljuju se 
na službenim mrežnim stranicama Grada, a iznimno, ukoliko je to svrsishodno, neki se akti ili 
njihovi dijelovi mogu objaviti i u sredstvima javnoga priopćavanja. 

 
Članak 51. 

 
Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svojem radu, i to do 31. 
ožujka tekuće godine za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca prethodne godine i do 15. 
rujna za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja tekuće godine 

 
Članak 52. 

 
Gradsko vijeće može, uz izvješće iz članka 51. od gradonačelnika zatražiti izvješće o  
pojedinim pitanjima iz njegova djelokruga. 
 
Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od 
dana primitka zahtjeva. Ako jedan zahtjev sadržava veći broj različitih pitanja, rok je za 
podnošenje izvješća 60 dana od dana primitka zahtjeva. 
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Članak 53. 
 

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnoga djelokruga Grada ima pravo 
obustaviti primjenu općega akta Gradskoga vijeća u roku osam dana od dana donošenja, 
ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Gradskoga vijeća 
da u roku od osam dana od donošenja Odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako 
Gradsko vijeće to ne učini, gradonačelnik je dužan, bez odgode, o tome obavijestiti  
predstojnika Ureda državne uprave u Županiji i dostaviti mu Odluku o obustavi općega akta. 
 

Članak 54. 
 

Gradonačelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili 
drugih razloga spriječenosti u obavljanju  svoje dužnosti. 
 
Kad zamjenik zamjenjuje gradonačelnika radi duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti 
zamjenik ima sva prava i dužnosti gradonačelnika. 
 

Članak 55. 
 

Gradonačelnik može posebnom odlukom obavljanje određenih poslova iz svojega djelokruga 
povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje. 
 
Zamjenik  gradonačelnika, u slučaju iz stavka 1. ovoga članka, dužan je pridržavati se 
gradonačelnikovih uputa. 

Članak 56. 
 

Gradonačelnik dužnost obavlja profesionalno, a njegov zamjenik sukladno zakonu može 
odlučiti hoće li dužnost na koju je izabran obavljati profesionalno. 
 

Članak 57. 
 
Gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona: 

− danom dostave pisane ostavke, sukladno pravilima o dostavi propisanima Zakonom 
o općem upravnom postupku 

− danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti 
− danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora 

u trajanju dužem od jednoga mjeseca 
− danom prestanka prebivališta na području Grada 
− danom prestanka hrvatskoga državljanstva 
− smrću. 

 
U slučaju prestanka mandata gradonačelnika nastupom okolnosti iz stavka 1. ovog članka 
prije isteka 2 godine mandata, pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose u 
roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika 
radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika. 
 
U slučaju prestanka mandata gradonačelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost 
gradonačelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim.  
 

Članak 58. 
 

Referendum se može raspisati  radi opoziva gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji 
je izabran zajedno s njim.  
 

Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se 
uređuje provedba referenduma. 
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Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati 
najmanje 2/3 članova Gradskog vijeća. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan 
od vijećnika. 
 
Prijedlog za raspisivanje referenduma  iz stavka 1. ovog članka može predložiti i 20% ukupnog 
broja birača upisanih u popis birača Grada. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i 
potpisan od birača. 
 
Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv gradonačelnika i  zamjenika 
gradonačelnika prije proteka roka od 6 mjeseci od  održanih izbor, ni ranije održanog 
referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni zbori za gradonačelnika. 
  

Članak 59. 
 

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 2/3 članova Gradskog vijeća, Gradsko vijeće je 
dužno izjasniti se o podnesenom prijedlogu i donijeti odluku u roku od 30 dana od dana 
zaprimanja prijedloga. Odluku o raspisivanju referenduma Gradsko vijeće donosi 
dvotrećinskom većinom  svih članova Gradskog vijeća. 
 
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% ukupnog broja birača Grada predsjednik 
Gradskog vijeća dužan je zaprimljeni prijedlog dostaviti tijelu državne uprave nadležnom za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga 
radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača. Ako je prijedlog 
podnesen od potrebnog broja birača Gradsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 
dana od dana zaprimanja odluke tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu. 

Članak 60. 
 

Ako prije isteka  dvije godine mandata prestane mandat Gradonačelnika Vlada Republike 
Hrvatske raspisat će prijevremene izbore za gradonačelnika i njegovog zamjenika, a do 
provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnaša njegov zamjenik, a ako je 
mandat prestao i zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika 
obnaša povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 
 
Ako nakon isteka dvije godine mandata prestane mandat gradonačelnika, dužnost 
gradonačelnika do kraja mandata obnaša njegov zamjenik. 
 
Ako prestane mandat zamjenika koji obnaša dužnost gradonačelnika sukladno stavku 2.ovog 
članka, Vlada Republike Hrvatske raspisat će prijevremene izbore za gradonačelnika i 
njegovog zamjenika. 
 
 
V. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNE  MANJINE/NACIONALNIH  
     MANJINA 

Članak 61. 
 

Pripadnici nacionalnih manjina u Gradu sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim 
poslovima preko vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.  
 

Članak 62. 
 

Vijeća nacionalnih manjina u Gradu imaju pravo: 
 

− predlagati tijelima Grada mjere za unapređivanje položaja nacionalne manjine u državi 
ili na nekom njezinom području, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se 
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uređuju pitanja od značenja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose; 
− isticati kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima Grada  
− biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela Gradskoga vijeća, 

a koje se tiče položaja nacionalne manjine; 
− davati mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i 

regionalnoj razini, namijenjene nacionalnim manjinama, ili na programe koji se odnose 
na manjinska pitanja. 

 
Tijela Grada svojim općim aktima uredit će način, rokove i postupak ostvarivanja prava 
utvrđenih u stavku 1. ovoga članka. 

Članak 63. 
 

Gradonačelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća nacionalnih manjina ili 
predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za područje Grada, zatražiti mišljenje i 
prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina. 
  

Članak 64. 
 

Grad, u skladu s mogućnostima, financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje 
osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja njihova nacionalnoga i kulturnoga  
identiteta. 
 
Grad osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina i pripadnika nacionalne manjine.  
 
 
VI. UPRAVNA TIJELA 

Članak 65. 
 

Za obavljanje poslova iz samoupravnoga djelokruga Grada, utvrđenih zakonom i Statutom, 
te za obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom preneseni na Grad, ustrojavaju se 
upravna tijela Grada. 
 
Ustroj i djelokrug upravnih tijela uređuju se posebnom odlukom Gradskoga vijeća. 
 
Upravna tijela ustrojavaju se kao upravni odjeli i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela). 
 
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici, koje na temelju javnoga natječaja imenuje 
gradonačelnik. 

Članak 66. 
 
Upravna tijela u oblastima za koja su ustrojena i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom 
odlukom neposredno izvršavaju provođenje općih akata tijela Vijeća i akata koje sukladno 
posebnim zakonima donosi gradonačelnik. 
 

Članak 67. 
 

Upravna tijela samostalna su u okviru svojega djelokruga, a za zakonito i pravovremeno 
obavljanje poslova iz svojega djelokruga odgovorna su gradonačelniku. 
 

Članak 68. 
 

Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u Proračunu Grada, Državnom proračunu i iz 
drugih prihoda, u skladu sa zakonom. 
 
 
VII. JAVNE SLUŽBE  
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Članak 69. 
 

Grad u okviru samoupravnoga djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti za koje je 
zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba, a kojima se zadovoljavaju svakodnevne 
komunalne, društvene i druge potrebe građana. 

 
Članak 70. 

 
Grad osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 69. Statuta osnivanjem trgovačkih društava, 
javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona. 
 
U trgovačkim društvima u kojima Grad ima udjele ili dionice, kao i u skupštinama trgovačkih 
društava kojih je Grad  osnivač, gradonačelnik određuje predstavnika Grada ako posebnim 
zakonom nije drugačije određeno. 
 
Obavljanje određenih djelatnosti Grad može povjeriti  drugim pravnim i fizičkim osobama na 
temelju ugovora o koncesiji. 

Članak 71. 
 

Trgovačka društva kojih je osnivač Grad ili u kojima Grad ima udjela ili dionica, samostalna 
su u obavljanju svoje djelatnosti i poslovanja, sukladno zakonu, propisu temeljenom na 
zakonu, ugovoru ili statutu društva. 
 
Trgovačka društva dužna su pribaviti prethodnu suglasnost Gradskoga vijeća za odlučivanje 
o statusnim promjenama trgovačkih društava (priključenje, pripajanje, spajanje, 
preoblikovanje i prestanak). 

Članak 72. 
 
Za društvene djelatnosti za koje je zakonom određeno da se obavljaju kao javne službe, 
Grad osniva javne ustanove, a za druge društvene djelatnosti, ako se ne obavljaju radi 
stjecanja dobiti, Grad osniva ustanove (dalje u tekstu: ustanove). 
 

Članak 73. 
 

Ustanove kojih je osnivač Grad samostalne su u svojim djelatnostima i u poslovanju 
sukladno zakonu, propisu utemeljenom na zakonu, aktu o osnivanju i statutu ustanove. 
 
Aktom o osnivanju ili statutom može se ograničiti stjecanje, opterećivanje i otuđivanje 
nekretnina i druge imovine te način raspolaganja dobiti. 
 

Članak 74. 
 

Gradonačelnik prati rad, daje preporuke i poduzima mjere prema trgovačkim društvima i 
ustanovama kojima je Grad osnivač ili vlasnik. 
 
Predstavnici Grada u skupštinama trgovačkih društava, kao i njihove uprave i nadzorni 
odbori te upravna vijeća i ravnatelji ustanova, dužni su najmanje jedanput godišnje podnijeti 
izvješće Gradskome vijeću. 
 
 
VIII. MJESNA SAMOUPRAVA  

Članak 75. 
 

Statutom Grada osnivaju se mjesni odbori i gradski kotarevi (u daljnjem tekstu: jedinice 
mjesne samouprave) kao oblici neposrednoga sudjelovanja građana u odlučivanju o 
lokalnim poslovima što neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad. 
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Mjesni odbori i gradski kotarevi pravne su osobe. 
 
Uvjete za obavljanje općih i drugih poslova jedinica mjesne samouprave utvrđuje i osigurava 
gradonačelnik. 
 
Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio 
većega naselja ili grada koji u odnosu prema ostalim dijelovima čini zasebnu razgraničenu 
cjelinu (dio naselja). 
 
Gradski kotar osniva se na području koje čini gradsku gospodarsku i društvenu cjelinu, a 
povezano je zajedničkim interesima građana. 
 
U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovoga članka, jedinice mjesne samouprave dužne su 
poštovati interes Grada u cjelini. 
 

Članak 76. 
 

Na području Grada osnovani su: 
− gradski kotarevi: Ploče iza Grada, Grad, Pile – Kono, Lapad, Montovjerna, Gruž, 

Komolac i Mokošica 
− mjesni odbori: Osojnik, Ljubač, Gromača, Kliševo, Mrčevo, Riđica, Mravinjac, 

Dubravica, Brsečine, Trsteno, Orašac, Zaton, Koločep, Lopud, Suđurađ, Luka 
Šipanska i Bosanka. 

 
Članak 77. 

 
Inicijativu i prijedlog za osnivanje jedinica mjesne samouprave može dati 20% građana 
upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnoga odbora, 2/3 
vijećnika te gradonačelnik. 
 
Uz  podatke o podnositelju inicijative ili predlagaču za osnivanje jedinice mjesne 
samouprave prijedlog, između ostaloga, sadržava: 
    –  naziv i sjedište jedinice mjesne samouprave   
    –  područje jedinice mjesne samouprave i broj članova njezina vijeća. 
 
Uz inicijativu i prijedlog za osnivanje jedinice mjesne samouprave gradonačelniku se 
dostavlja, ako nije predlagač, i nacrt pravila jedinice mjesne samouprave. 
 
O inicijativi i prijedlogu o izdvajanju dijela iz jedinice mjesne samouprave i o spajanju jedinica 
mjesne samouprave, odlučuje se na način i po postupku utvrđenom za osnivanje jedinice 
mjesne samouprave. 
 
Gradsko vijeće utvrđuje, na osnovi mišljenja Odbora za Statut i Poslovnik, jesu li inicijativa i 
prijedlog za osnivanje mjesnoga odbora usklađeni s odredbama zakona, Statuta i općih 
akata Gradskoga vijeća. 
 
Prije utvrđivanja konačnoga prijedloga statutarne odluke o drukčijem teritorijalnom ustroju 
pojedine jedinice mjesne samouprave, Odbor za Statut i Poslovnik dužan je zatražiti 
mišljenje od mjesnoga zbora građana s određenoga područja. 
 
Mišljenje iz stavka 6. nije obvezujuće. 

 
Članak 78. 

 
Tijela jedinica mjesne samouprave jesu vijeća jedinica mjesne samouprave i predsjednik 
vijeća jedinice mjesne samouprave. 
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Vijeće jedinice mjesne samouprave biraju građani s područja jedinice mjesne samouprave, 
koji imaju biračko pravo. 
 
Članovi vijeća jedinica mjesne samouprave biraju se na neposrednim izborima, tajnim 
glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom. Postupak izbora članova vijeća jedinica 
mjesne samouprave uređuje predstavničko tijelo općim aktom, odgovarajućom primjenom 
odredaba zakona kojima se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne 
samouprave. 
 
Vijeće mjesnoga odbora ima sedam (7) članova, a Vijeće gradskoga kotara ima jedanaest 
(11) članova. 
 
Mandat članovima vijeća jedinice mjesne samouprave traje četiri godine. 
 
Izbore za članove vijeća mjesne samouprave raspisuje predstavničko tijelo. 
 
Postupak izbora članova vijeća mjesne samouprave, vezan uz obavljanje dužnosti članova 
vijeća mjesne samouprave, uređuje se posebnom odlukom Gradskoga vijeća. 

 
Članak 79. 

 
Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća jedinica mjesne 
samouprave rješava mjerodavno izborno povjerenstvo, utvrđeno općim aktom 
predstavničkoga tijela. 
 
Protiv rješenja mjerodavnoga izbornoga povjerenstva podnositelj prigovora koji je 
nezadovoljan takvim rješenjem ima pravo žalbe mjerodavnom uredu državne uprave. 
 

Članak 80. 
 

Vijeće jedinice mjesne samouprave donosi svoj program rada, pravila, poslovnik o svom 
radu, financijski plan i godišnji obračun te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i 
Statutom. 

Članak 81. 
 

Vijeće jedinice mjesne samouprave: 
− donosi pravila mjesnoga odbora i gradskoga kotara 
− donosi poslovnik o radu u skladu sa Statutom 
− donosi program rada i izvješće o radu mjesnoga odbora i gradskoga kotara 
− donosi financijski plan i godišnji obračun 
− bira i opoziva predsjednika 
− donosi plan manjih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji 
− saziva mjesne zborove građana 
− odlučuje o korištenju sredstvima kojima raspolaže jedinica mjesne samouprave 
− predlaže koncept razvoja svojega područja u okviru razvojnoga plana Grada 
− predlaže rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izradbe i donošenja 

prostornih i drugih planskih dokumenata i njihova ostvarenja 
− prati stanje komunalne infrastrukture na svojem području i predlaže program njezina 

razvoja  
− predlaže i prati mjere i akcije za zaštitu i unapređivanje okoliša te za poboljšavanje 

životnih uvjeta 
− predlaže mjere za učinkovitiji rad komunalnih službi 
− predlaže mjere nakon razmatranja stanja sigurnosti i zaštite osoba, imovine i dobara 

na svojem području 
− obavlja i druge poslove utvrđene propisima. 
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Vijeće jedinice mjesne samouprave svoje prijedloge dostavlja nadležnim upravnim odjelima, 
a upravni odjeli dužni su zatražiti prijedloge rješenja i mjera od Vijeća jedinice mjesne 
samouprave u okviru njihovih nadležnosti. 
 

Članak 82. 
 

Vijeće jedinica mjesne samouprave iz svojega sastava, većinom glasova svih članova, bira 
predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine. 
 
Vijeće jedinice mjesne samouprave može iskazati nepovjerenje predsjedniku vijeća većinom 
glasova svih članova vijeća. 
 
Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja predsjedniku vijeća jedinice mjesne samouprave 
može dati najmanje jedna trećina (1/3) članova vijeća. 
 

Članak 83. 
 

Predsjednik vijeća jedinice mjesne samouprave: 
− predstavlja jedinicu mjesne samouprave i vijeće jedinice mjesne samouprave 
− saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje 

akte vijeća 
− provodi i osigurava provođenje odluka vijeća, izvješćuje o provedbama odluka vijeća, 

i  za svoj rad odgovara vijeću 
− surađuje s tijelima Grada 
− informira građane o pitanjima vezanima za jedinicu mjesne samouprave 
− obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće. 

 
Članak 84. 

 
Predsjednik vijeća dužan je sazvati sjednicu vijeća na prijedlog najmanje jedne trećine svojih 
članova ili na prijedlog gradonačelnika u roku od osam (8) dana od dana primitka prijedloga. 
 
Ako je spriječen ili nenazočan, predsjednik vijeća može ovlastiti člana vijeća da rukovodi 
sjednicom vijeća. 

Članak 85. 
 

Članovi vijeća jedinice mjesne samouprave imaju pravo i dužnost: 
     –  biti na sjednicama vijeća jedinice mjesne samouprave; 
     –  predlagati vijeću jedinice mjesne samouprave razmatranje pojedinih pitanja iz  
         njegova  djelokruga; 
     –  raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu vijeća  
         mjesne samouprave; 
     –  obavljati poslove i zadaće koje im u okviru svojega djelokruga povjeri vijeće  
         jedinice  mjesne samouprave. 
 
Funkcije su članova vijeća mjesne samouprave počasne. Član vijeća jedinice mjesne 
samouprave ima i druga prava i dužnosti određene pravilima jedinice mjesne samouprave. 
 

Članak 86. 
 

Vijeće jedinice mjesne samouprave, u skladu sa Statutom, radi raspravljanja o potrebama i 
interesima građana i davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnoga značenja, može 
sazivati mjesne zborove građana. 
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Mjesni zbor građana saziva se za dio područja jedinice mjesne samouprave koji čini 
određenu cjelinu (dio naselja, stambeni blok i sl.), što se određuje pravilima jedinice mjesne 
samouprave. 
 
Mjesni zbor građana vodi predsjednik vijeća jedinice mjesne samouprave ili član kojega 
odredi vijeće većinom glasova svojih članova. 
 

Članak 87. 
 

Mjesni zbor građana može sazivati vijeće jedinice mjesne samouprave i Gradsko vijeće. 
 
Mjesni zbor građana saziva se isticanjem javnoga oglasa na oglasnoj ploči jedinice mjesne 
samouprave i njegovim objavljivanjem u lokalnom tisku najmanje pet (5) dana prije dana 
održavanja, kao i objavljivanjem u ostalim sredstvima javnoga priopćavanja i web stranicama 
grada. 
 
Javni oglas mora sadržavati naziv sazivača, vrijeme i mjesto održavanja i prijedlog 
dnevnoga reda. 
 
Mjesni zbor građana može se održati i pravovaljano odlučivati ako je uredno sazvan u 
skladu s odredbama stavka 2. ovoga članka. 
 
Mjesni zbor građana odluke donosi većinom glasova nazočnih građana. 
 

Članak 88. 
 

Program rada jedinice mjesne samouprave sadržava popis aktivnosti i izvore sredstava za 
njihovo ostvarenje, sukladno stvarnim potrebama i mogućnostima Grada i jedinice mjesne 
samouprave, a donosi se najkasnije do kraja mjeseca listopada tekuće godine za sljedeću 
godinu. 
 
Program rada jedinice mjesne samouprave dostavlja se gradonačelniku. 
 

Članak 89. 
 

U gradskom proračunu osiguravaju se sredstva za rad jedinice mjesne samouprave. 
 
Jedinica mjesne samouprave može imati i prihode koje ostvari od imovine i imovinskih 
prava, pomoći i dotacija pravnih i fizičkih osoba. 
 

Članak 90. 
 

Stručne i administrativne poslove za rad jedinica mjesne samouprave obavljaju upravna 
tijela Grada na način uređen gradskom odlukom kojom će se odrediti način obavljanja 
poslova iz članka 81. stavka 1. Statuta i izvori sredstava za njihovo financiranje. 

 
Članak 91. 

 
Vijeće jedinice mjesne samouprave može odlučivati kad je sjednici nazočna većina njegovih 
članova, a odlučuje većinom glasova svih nazočnih članova. 
 
Većinom glasova svih članova vijeće donosi: 
     –  program rada jedinice mjesne samouprave 
     –  pravila jedinice mjesne samouprave 
     –  pravilnik o radu 
     –  financijski plan i godišnji obračun. 
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Gradsko vijeće može na prijedlog gradonačelnika raspustiti vijeće jedinica mjesne 
samouprave, ako ono učestalo krši Statut, pravila jedinica mjesne samouprave i ne izvršava 
povjerene mu poslove. 
 
 
IX. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA   
 

Članak 92. 
 

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Gradu čine imovinu 
Grada. 

Članak 93. 
 

Imovinom Grada upravljaju gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu s odredbama ovog 
Statuta pažnjom dobrog gospodara. 

Članak 94. 
. 

Grad ima  prihode, kojima u okviru svojega samoupravnoga djelokruga slobodno raspolaže. 
 
Prihodi su Grada: 

− gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i 
posebnim odlukama Gradskoga vijeća 

− prihodi od stvari u vlasništvu  Grada i od imovinskih prava 
− prihodi od  trgovačkih društava i drugih pravnih osoba koje su u vlasništvu Grada ili u 

kojima Grad ima udjele ili dionice 
− prihodi od naknada za koncesije 
− novčane kazne i oduzeta imovinska korist zbog prekršaja koje propiše Grad u skladu 

sa zakonom 
− udio u zajedničkom porezu  
− sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu  
− drugi prihodi određeni zakonom. 

 
Članak 95. 

 
Procjena godišnjih prihoda i primitaka te utvrđeni iznosi  rashoda i izdataka  Grada, iskazuju 
se u Proračunu Grada. 
 
Svi prihodi i primitci Proračuna moraju biti u njemu raspoređeni i iskazni po izvorima iz kojih 
potječu. 
 
Svi rashodi i izdatci Proračuna moraju biti u njemu utvrđeni i uravnoteženi s prihodima i 
primitcima. 

Članak 96. 
 

Proračun Grada i Odluka o izvršenju Proračuna donose se za proračunsku godinu i vrijede 
za godinu za koju su doneseni. 
 
Proračunska godina razdoblje je od dvanaest mjeseci, koje počinje 1. siječnja, a završava 
31. prosinca. 

Članak 97. 
 

Gradsko vijeće donosi Proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima 
propisanima zakonom.  
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Ako se  Proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, 
Gradsko vijeće donosi Odluku o privremenom financiranju na način i postupkom 
propisanima zakonom, i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.  
 

Članak 98. 
 

Temeljni financijski akt Grada je proračun. 
 
Proračun donosi Gradsko vijeće u skladu s posebnim zakonom. 
 
Gradonačelnik je dužan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, utvrditi prijedlog proračuna i 
podnijeti ga Gradskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom. 
 
Ako se  proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, 
Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika ili drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog 
Poslovnikom Gradskog vijeća donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku 
propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.  
 

Članak 99. 
 

Kada je raspušteno Gradsko vijeće, a Gradonačelnik nije razriješen, do imenovanje 
povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Gradsko vijeće financiranje se obavlja izvršavanjem 
redovnih i nužnih rashoda i izdataka na temelju odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka 
koju donosi Gradonačelnika. 
 

Članak 100. 
 

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni 
proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem 
novih prihoda. 
 
Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku 
propisnom za donošenje proračuna. 
 

Članak 101. 
 

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada nadzire Gradsko vijeće. 
 
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Grada nadzire 
Ministarstvo financija. 

Članak 102. 
 

Grad će sukladno odredbama zakona kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i 
izvršavanje proračuna te uputama i drugim aktima ministarstva nadležnog za financije na 
mrežnim stranicama Grada objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava tako da su 
informacije lako dostupne i pretražive. 
 
 
X. AKTI GRADA 

Članak 103. 
 

Gradsko vijeće, na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom, donosi Statut, 
Poslovnik, Proračun, Odluku o izvršenju  Proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.  
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Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kada u skladu sa zakonom rješava 
o pojedinačnim stvarima. 

Članak 104. 
 
Gradonačelnik u poslovima iz svojega djelokruga donosi pojedinačne akte kad je za to 
ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskoga vijeća. 
 

Članak 105. 
 
Odluku o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Dubrovnika, Gradsko vijeće 
donosi dvotrećinskom većinom glasova svih vijećnika. 
 

Članak 106. 
 

Radna  tijela Gradskoga vijeća donose zaključke i preporuke.  
 

Članak 107. 
 

Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 103. Statuta, na način i postupkom 
propisanim Statutom te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.  
 

Članak 108. 
 

Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskoga vijeća donose pojedinačne akte 
kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba. 
 
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka, može se izjaviti žalba mjerodavnom 
upravnom tijelu Županije. 
 
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem 
upravnom postupku i drugih propisa. 
 
U izvršavanju općih akata Gradskoga vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima 
su odlukom Gradskoga vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti. 
 

Članak 109. 
 

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada, 
donose se u skraćenome upravnom postupku. 
 
Skraćeni upravni postupak provodi se i pri donošenju pojedinačnih akata pravnih osoba 
kojima je Grad osnivač, a kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i  
pravnih osoba.  
 
Protiv pojedinačnih akata Gradskoga vijeća i gradonačelnika, kojima se rješava o pravima, 
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije 
propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor. 
 

Članak 110. 
 

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata, koje donose u samoupravnom djelokrugu 
Gradsko vijeće i gradonačelnik, obavljaju mjerodavna središnja tijela državne uprave, svako 
u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu. 
 

Članak 111. 
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Detaljnije odredbe o aktima Grada i o postupku donošenja akata utvrđuju se Poslovnikom 
Gradskoga vijeća. 
 

Članak 112. 
 

Opći akti,  prije nego što stupe na snagu, objavljuju se u „Službenom glasniku Grada 
Dubrovnika“.  
 
Opći akti stupaju na snagu osmoga  dan od dana objave, osim ako nije, zbog osobito 
opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon objave. 
 
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje. 
 
 
XI. JAVNOST RADA 

Članak 113. 
 

Grad će organizirati svoj rad i poslovanje tako da građani i pravne osobe mogu na 
jednostavan i djelotvoran način ostvariti svoja Ustavom zajamčena prava i zakonom 
zaštićene interese te ispunjavati građanske dužnosti. 
 

Članak 114. 
 

Gradonačelnik može odlučiti da se prijedlozi propisa koji su u pripremi, a za koje je javnost 
osobito zainteresirana, objave sredstvima javnoga priopćivanja, kako bi se omogućilo svima 
da iznesu svoje primjedbe. 

Članak 115. 
 

Upravno tijelo Grada, određeno gradonačelnikovom odlukom, mora dopustiti građaninu uvid 
u vrijedeću zbirku zakona i drugih propisa te općih akata Grada. 
 
Tjedni i dnevni raspored radnoga i uredovnoga vremena i druga pitanja u svezi s radnim 
vremenom u upravnim tijelima, utvrđuje gradonačelnik. 
 
Građani i pravne osobe moraju biti na prikladan način javno obaviješteni o radnom vremenu, 
uredovnim danima i drugim pitanjima važnima za rad upravnih tijela Grada. 
 

Članak 116. 
 

Na zgradama u kojima su smještena tijela Grada mora biti istaknut njihov naziv. 
 
Na prikladnome mjestu u zgradi mora biti istaknut raspored prostorija tijela Grada. 
 

Članak 117. 
 

Rad Gradskoga vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela Grada javan je. 
 
Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se: 

― javnim održavanjem sjednica, 
― izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja, 
― objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada i na web-

stranicama Grada. 
Javnost gradonačelnikova rada osigurava se: 

― održavanjem konferencija za medije 
― izvještavanjem i napisima u tisku te drugim oblicima javnoga priopćivanja 
― objavljivanjem općih i pojedinačnih akata u „Službenom glasniku Grada 
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       Dubrovnika“ i na web-stranicama Grada. 
 
Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim 
oblicima javnoga priopćivanja. 
 
 
XII. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA 
 

Članak 118. 
 

Način djelovanja gradonačelnika i njegova zamjenika u obnašanju javnih dužnosti uređen je 
posebnim zakonom.  
 
 
XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 119. 
 

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Gradskoga vijeća, 
gradonačelnik i Odbor za Statut i Poslovnik Gradskoga vijeća. 
 
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Gradskoga vijeća. 
 
Gradsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje hoće li pristupiti raspravi o 
predloženoj promjeni Statuta. 
 
Ako Gradsko vijeće odbije prijedlog za promjenu Statuta, taj se prijedlog ne može ponovno 
staviti na dnevni red Gradskoga vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od dana njegova 
odbijanja. 

Članak 120. 
 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 
Dubrovnika“, osim članaka 54., 58., 59. i 60. koji stupaju na snagu dan stupanja na snagu 
odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i 
župane. 
 
Članovi Gradskog vijeća zatečeni na dužnosti u trenutku stupanja na snagu Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/20) 
nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata. 
 
Osobe zatečene na dužnosti zamjenika Gradonačelnika u trenutku stupanja na snagu Zakona 
o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/20)  
nastavljaju s obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata. 

 
================================== 

 
 

Ad 5. 
 
Prijedlog odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika s mogućnošću 
kupnje, u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji, na području Grada 
Dubrovnika dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Gradonačelnik Mato Franković uvodno je obrazložio prijedlog. (tonski zapis) 
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Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovao potpredsjednik Vijeća Željko Raguž.  (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na raspravu potpredsjednika Vijeća Željka 
Raguža. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovala i vijećnica Katarina Doršner. (tonski zapis) 
 
U replici su sudjelovali vijećnici Tatjana Šimac Bonačić, Marina Vučković Matić, Miho 
Obradović i Katarina Doršner. (tonski zapis) 
 
Na replike vijećnika odgovarali su gradonačelnik Mato Franković i predstavnica radne iskupine 
za izradu odluke Ivana Brnin. (tonski zapis) 
 
Dalje u raspravi sudjelovao je vijećnik Jadran Barač. (tonski zapis) 
 
U replici su sudjelovali predsjednik Vijeća Marko Potrebica i vijećnik Jadran Barač. (tonski 
zapis) 
 
Na repliku vijećnika Barača odgovario je gradonačelnik Mato Franković. (tonski zapis) 
 
U replici su sudjelovali predsjednik Vijeća Marko Potrebica i vijećnici Jadran Barač, Ivan 
Maslać i  Krešimir Marković. (tonski zapis) 
 
Na replike vijećnika odgovarao je gradonačelnik Mato Franković. (tonski zapis) 
 
Dalje u raspravi sudjelovao je vijećnik Nikša Selmani. (tonski zapis) 
 
U replici su sudjelovali redom vijećnici Katarina Doršner, Matija Čale Mratović, Nikša Selmani, 
Matija Čale Mratović, predsjednik Vijeća Marko Potrebica, Nikša Selmani i Maro Kristić. (tonski 
zapis) 
 
Na replike vijećnika odgovarala je predstavnica radne skupine Ivana Brnin. (tonski zapis) 
 
Dalje u replici sudjelovali su vijećnici Maro Kristić i Matija Čale Mratović. (tonski zapis) 
 
Na replike vijećnika odgovarali su gradonačelnik Mato Franković i predstavnica radne iskupine 
za izradu odluke Ivana Brnin. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovala i vijećnica Tatjana Šimac Bonačić. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik mato franković odgovorio je na raspravu viječnice Šimac Bonačić. (tonski 
zapis) 
 
U replici su sudjelovali vijećnici Matija Čale Mratović, Maro Kristić, Dolores Lujić i Emilio 
puljizević. (tonski zapis) 
 
U raspravi su sudjelovali i vijećnici Ivan Maslać, Terezina Orlić i Miho Obradović. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na raspravu vijećnika Obradovića. (tonski zapis) 
 
U replici su naizmjenično sudjelovali vijećnici Ivan Maslać i Miho Obradović. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na repliku vijećnika Obradovića. (tonski zapis) 
 
U raspravi su sudjelovali i vijećnici Krešimir Marković i Vido Bogdanović. (tonski zapis) 
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Predstavnica radne skupine Ivana Brnin odgovorila je na raspravu vijećnika Bogdanovića. 
(tonski zapis) 
 
Vijećnica Tatjana Šimac Bonačić replicirala je na izlaganje vijećnika Bogdanovića. (tonski 
zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković podnio je završno izlaganje te je kazao kako povlači prijedlog 
akta kako bi se isti uskladio sa svim prijedlozima. (tonski zapis)  
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica izvjestio je vijećnike da se o prijedlogu akta neće 
izjašnjavati s obzirom ga je gradonačelnik povukao.  
 

================================== 
 
 

Ad 6. 
 
Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Odluke o groblju Dubac 
dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Pročelnik upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Zlatko Uršić uvodno 
je obrazložio prijedloge akata za točke 6., 7. i 8. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica izvjestio je vijećnike da će rasprava za sve tri točke biti 
objedinjena a da će se izjašnjavati pojedinačno. (tonski zapis) 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovao vijećnik Nikša Selmani. (tonski zapis) 
 
Na raspravu vijećnika odgovorio je pročelnik Zlatko Uršić. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovao i predsjednik Vijeća Marko Potrebica. (tonski zapis) 
 
Pročelnik Zlatko Uršić odgovario je na raspravu predsjednika Vijeća Marka Potrebice. (tonski 
zapis) 
 
U raspravi je sudjelovao i vijećnik Maro Kristić. (tonski zapis) 
 
Pročelnik Zlatko Uršić odgovario je na raspravu vijećnika Kristića. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o davanju prethodne 
suglasnosti na tekst Odluke o groblju Dubac na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, 
da je većinom glasova (15 „za“, 2 „protiv“ i 3 „suzdržan“) donesen 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

1. Grad Dubrovnik daje prethodnu suglasnost na tekst Odluke o groblju Dubac koju 
na temelju zakonskog ovlaštenja donosi Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka, 
s tim da se u Odluci u stavku 8. članak 7. izmjeni na način da glasi: 
„Na groblju Dubac mogu se ukapati i ostali pokojnici koji nisu imali prebivalište na 
području Općine Župa dubrovačka i Grada Dubrovnika ukoliko su članovi obitelji 
korisnika grobnice, te ako im osoba upisana kao korisnik grobnice to dozvoljava.“ 
 

2. Tekst odluke o groblju Dubac sastavni je dio ovog Zaključka. 
 

================================== 
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Ad 7. 
 
Prijedlog odluke o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti dostavljen je vijećnicima 
uz poziv za sjednicu. 
 
Pročelnik upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Zlatko Uršić uvodno 
je obrazložio prijedlog. (tonski zapis) 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog odluke o zajedničkom obavljanju 
komunalnih djelatnosti na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je većinom glasova 
( 17 „za“, 1 „protiv“ i 1 „suzdržan“) donesena 
 

O  D  L  U  K  A 
o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti 

 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti (dalje u tekstu: Odluka) 
određuje se zajedničko obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja groblja i krematorija, te 
uslužne komunalne djelatnosti ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja 
Dubac. 
 
Pod održavanjem groblja u smislu ove Odluke podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada 
za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika, te uređenje puteva, zelenih površina i drugih 
površina unutar groblja Dubac. 
 
Uslužna komunalna djelatnost ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja u 
smislu ove Odluke jest ispraćaj i ukop pokojnika unutar groblja Dubac u skladu s posebnim 
propisima. 

Članak 2. 
 
Grad Dubrovnik i Općina Župa dubrovačka će obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 1. 
ove Odluke organizirati zajednički. 
 

Članak 3. 
 
Zajedničko obavljanje komunalnih djelatnosti uredit će se posebnim Ugovorom o međusobnim 
pravima i obvezama pri zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti na groblju Dubac. 
(Privitak: 1- prijedlog Ugovora o međusobnim pravima i obvezama) 
 
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Dubrovnika na sklapanje ugovora iz stavka 1. ovog članka.  

 
Članak 4. 

 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 
Dubrovnika“. 

================================== 
 
 

Ad 8. 
 
Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti unutar groblja Dubac 
dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
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Pročelnik upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Zlatko Uršić uvodno 
je obrazložio prijedlog. (tonski zapis) 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja 
komunalnih djelatnosti unutar groblja Dubac na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, 
da je većinom glasova ( 17 „za“, 1 „protiv“ i 1 „suzdržan“) donesena 
 

O  D  L  U  K  A 
o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 

unutar groblja Dubac 
 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti (u daljnjem tekstu: Odluka) 
unutar groblja Dubac, Grad Dubrovnik  povjerava  obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti: 

1. održavanja groblja i krematorija unutar groblja Dubac, 
2. građenje komunalne infrastrukture unutar groblja Dubac, 
3. usluge ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja Dubac. 

 
Članak 2. 

 
Održavanja groblja i krematorija unutar groblja Dubac povjerava se trgovačkom društvu 
Groblje Dubac d.o.o., za pogrebne usluge, Vukovarska 48, Srebreno, OIB:  14576905005. 
 
U sklopu obavljanja komunalne djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, trgovačkom društvu 
Groblje Dubac d. o. o. povjerava se i građenje komunalne infrastrukture unutar groblja Dubac 
sukladno članku 64. Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

 
Članak 3. 

 
Obavljanje uslužne komunalne djelatnosti ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar 
groblja povjerava se trgovačkom društvu Boninovo d. o. o., Između tri crkve 1, Dubrovnik, OIB: 
74294668320. 

Članak 4. 
 

Obavljanje komunalnih djelatnosti iz ove Odluke  povjerava se na neodređeno vrijeme. 
   

Članak 5. 
 

Trgovačka društva Groblje Dubac d.o.o. za pogrebne usluge i Boninovo d. o. o. dužni su 
povjerene komunalne djelatnosti obavljati sukladno odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu, Zakona o grobljima i drugih relevantnih  propisa, te podnositi godišnja izvješća 
osnivačima. 
 

Članak 6. 
 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 
Dubrovnika“. 
                                         ================================== 

 
 

Ad 9. 
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Prijedlog odluke o dopuni Odluke o dodjeli potpora za zapošljavanje pripravnika dostavljen je 
vijećnicima uz  poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovala vijećnica Tatjana Šimac Bonačić. (tonski zapis) 
 
Zamjenica gradonačelnika Jelka Tepšić odgovarila je na raspravu vijećnice Šimac Bonačić.  
(tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog odluke o dopuni Odluke o dodjeli 
potpora za zapošljavanje pripravnika na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je 
jednoglasno donesena 
 

O  D  L  U  K  A   
o izmjeni Odluke za dodjelu potpora za zapošljavanje pripravnika 

 
 

Članak 1. 
 
U Odluci o dodjeli potpora za zapošljavanje pripravnika, („Službeni glasnik Grada 
Dubrovnika“, broj 23/17 i 9/20), briše se članak 3a. 
 

Članak 2. 
 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 
Dubrovnika“. 

================================= 
 
 

Ad 10. 
 
Prijedlog odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika u 
2021. godini dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog odluke o kriterijima za financiranje 
Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika u 2021. godini na izjašnjavanje i, nakon 
glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno donesena 
 

O D L U K A 
               o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe  
                                   Grada Dubrovnika u 2021. godini 

 
 

       Članak 1. 
 

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i mjerila za financiranje rashoda Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: JVP Grada), u okviru utvrđenih sredstava 
sukladno članku 3. stavku 4. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te 
izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave za 2021. godinu (“Narodne novine“ broj 148/20), u iznosu od 
8.774.000,00 kuna. 
 
Udio iznosa za rashode za plaće u ukupnom minimalnom financijskom standardu, odnosno u 
iznosu iz stavka 1. ovog članka, može biti najviše 90/100, a udio za materijalne i financijske 
rashode mora biti najmanje 10/100. 
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Ova Odluka se primjenjuje u suglasju s Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih 
funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave za 2021. godinu (“Narodne novine“ broj 148/20) i Odlukom 
o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih 
vatrogasnih postrojbi u 2021. godini (“Narodne novine“ broj 148/20) te se ugrađuje u Proračun 
Grada Dubrovnika za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu (“Službeni glasnik 
Grada Dubrovnika“ broj 15/20). 
 

Članak 2.    
 

Sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva, utvrđena Uredbom i Odlukom Vlade 
Republike Hrvatske iz članka 1. ove Odluke, raspoređuju se, sukladno stavku 2. istog članka, 
za sljedeće rashode: 

1. Rashode za zaposlene u JVP Grada u iznosu od 7.548.000,00 kuna  
2. Materijalne rashode za JVP Grada u iznosu od 1.223.000,00 kuna  
3. Financijske rashode za JVP Grada u iznosu od 3.000,00 kuna. 

 
Članak 3. 

 
Kriterij za utvrđivanje visine rashoda za zaposlene iz članka 2. točke 1. ove Odluke je izračun 
sredstava za plaće zaposlenih u JVP Grada za 2021. godinu, a mjerilo je broj zaposlenih u 
JVP Grada, utvrđen Procjenom ugroženosti od požara Grada Dubrovnika i Planom zaštite od 
požara Grada Dubrovnika. 

Članak 4. 
 
Prema kriteriju iz članka 3. ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste rashoda za zaposlene u 
JVP Grada: 

― plaće 
― ostali rashodi za zaposlene 
― doprinosi na plaće. 

        Članak 5. 
 
Kriterij za financiranje materijalnih i financijskih rashoda za JVP Grada iz članka 2. točke 2. i 
3. ove Odluke su ostvareni/planirani rashodi za isporučenu robu i energiju te obavljene usluge 
JVP Grada na temelju ispostavljenih računa dobavljača. 

 
        Članak 6. 

 
Prema kriteriju ostvarenih rashoda iz članka 5. ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste 
materijalnih i financijskih rashoda za JVP Grada: 

― naknade troškova zaposlenima  
― rashodi za materijal i energiju  
― rashodi za usluge  
― ostali nespomenuti rashodi  
― ostali financijski rashodi. 

 
Članak 7. 

 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada 
Dubrovnika“. 
 

================================== 
 
 

Ad 11. 
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Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa 
dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovao vijećnik Nikša Selmani.  (tonski zapis) 
 
Pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Zlatko Uršić 
odgovario je na raspravu vijećnika Selmanija.  (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato franković povukao je točku kako bi se provjerila točnost podataka. (tonski 
zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica izvijestio je vijećnike da se o prijedlogu akta neće 
izjašnjavati s obzirom ga je gradonačelnik povukao. 
 
                                         ================================== 
 
 

Ad 12. 
 

Prijedlog zaključka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i 
manifestacija iz područja socijalne i zdravstvene skrbi za 2021. godinu dostavljen je 
vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovala vijećnica Tatjana Šimac Bonačić.  (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o osnivanju Povjerenstva 
za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja socijalne i zdravstvene skrbi 
za 2021. godinu na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je većinom glasova (16 
„za“ i 3 „suzdržan“) donesen 
 

Z A K L J U Č A K 
 

 
Članak 1. 

 
Ovim Zaključkom imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i 
manifestacija iz područja socijalne i zdravstvene skrbi  za 2021. g( u nastavku teksta: 
Povjerenstvo). 

Članak 2. 
 
U Povjerenstvo se imenuju: 

1. Alisa Aliti Vlašić 
2. Katija Damjanović 
3. Silvija Petrlić Saltarić, 

Članak 3. 
 

Zadaće Povjerenstva su: 
― razmatranje i ocjenjivanje prijava koje su ispunile propisane uvjete Javnog poziva 

sukladno kriterijima javnog poziva te Odluke o financiranju programa, projekata i 
manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni 
glasnik Grada Dubrovnika“, br. 23/18., 11/19.); 

― izrada prijedloga odluke o odobravanju, neodobravanju financijskih sredstava za 
programe, projekte i manifestacije; 

― i druge zadaće propisane poslovnikom povjerenstva 

 
Članak 4. 
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Članovi Povjerenstva imenuju se na mandat od 1 (jedne) godine i mogu se ponovno imenovati. 

 
Članak 5. 

 
Administrativno – tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za obrazovanje, 
šport, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika. 
 

Članak 6. 
 
Ovaj zaključak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 
Dubrovnika“. 

================================== 
 
 

Ad 13. 
 
Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Program vijeća za prevenciju 
kriminaliteta i narušavanja javnog reda i mira na području Grada Dubrovnika za razdoblje od 
2021 -2023. dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnici Matija Čale Mratović, Nikša Selmani i 
Tatjana Šimac Bonačić.  (tonski zapis) 
 
Pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Dživo Brčić 
odgovorio je na raspravu vijećnika. (tonski zapis) 
 
U replici je sudjelovala vijećnica Matija Čale Mratović. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o davanju prethodne 
suglasnosti na Program vijeća za prevenciju kriminaliteta i narušavanja javnog reda i mira na 
području Grada Dubrovnika za razdoblje od 2021 -2023. na izjašnjavanje i, nakon glasovanja 
utvrdio je, da je jednoglasno donesen 
 

Z A K LJ U Č A K 
o davanju prethodne suglasnosti na 

Program vijeća za prevenciju kriminaliteta i narušavanja javnog reda i mira na 
području Grada Dubrovnika za razdoblje od 2021 -2023. 

 
 

Članak 1. 
 

Daje se prethodna suglasnost na Program vijeća za prevenciju kriminaliteta i narušavanja 
javnog reda i mira na području Grada Dubrovnika za razdoblje od 2021 -2023. 

 
Članak 2. 

  
Program vijeća za prevenciju kriminaliteta i narušavanja javnog reda i mira na području Grada 
Dubrovnika za razdoblje od 2021 -2023. čini sastavni dio ovog Zaključka. 
 

Članak 3. 
 
Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 
Dubrovnika“. 
                  

================================== 
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Ad 14. 
 
Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o ustupanju javnih parkirališnih površina za 
organizaciju javnih parkirališta u 2021. godini s društvom Sanitat Dubrovnik d.o.o. dostavljen 
je vijećnicima uz poziv za sjednicu.  
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovao vijećnik Nikša Selmani.  (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta 
Ugovora o ustupanju javnih parkirališnih površina za organizaciju javnih parkirališta u 2021. 
godini s društvom Sanitat Dubrovnik d.o.o. na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da 
je većinom glasova (14 „za“, 1 „protiv“ i 5 „suzdržan“) donesen 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

1. Prihvaća se tekst Ugovora o ustupanju javnih parkirališnih površina za organizaciju 
javnih parkirališta u 2021. godini društvu Sanitat Dubrovnik d.o.o. 

 
2. Tekst Ugovora iz točke 1. ovoga zaključka čini sastavni dio istog. 

 
3. Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković potpisati Ugovor. 

 
                                                                                     

O b r a z l o ž e n j e 
 
Sukladno odredbi članka 3. stavka 1. Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole 
parkiranja u Gradu Dubrovniku (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 11/15., 15/17., 16/17., 
2/18., 14/18., 1/19., 6/19., 6/20. i 16/20.) poslove organizatora parkiranja u Gradu Dubrovniku 
obavlja društvo Sanitat Dubrovnik d.o.o. u skladu s ovlastima iz predmetne Odluke te svim  
zakonskim propisima koji uređuju obavljanje navedenih poslova. 
    
Temeljem stavaka  2. istog članka predviđeno je da „dio prihoda ostvarenih obavljanjem 
poslova iz stavka 1. organizator parkiranja dužan je uplatiti Gradu Dubrovniku“, te da će 
„Gradonačelnik Grada Dubrovnika, odnosno Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donijeti akte 
kojima će se regulirati prava i obveze uplate sredstava iz stavka 2. članka 3.“(stavak 3. čl.3)  
  
 Prijedlogom ugovora utvrđuju se međusobna prava i obveze ugovornih strana vezano za 
obavljanje komunalne djelatnosti organizacije javnih parkirališta, te uplate dijela prihoda 
ostvarenih od organizacije parkirališta na račun Grada Dubrovnika. 
   
Slijedom naprijed navedenog predlaže se Gradskom vijeću Grada Dubrovnika donošenje 
Zaključka o sklapanju  Ugovora o ustupanju javnih parkirališnih površina za organizaciju javnih 
parkirališta u 2021. godini s društvom Sanitat Dubrovnik d.o.o.“ 
 
                                         ================================== 

 
 

Ad 15. 
 
Prijedlog zaključka o oslobađanju od plaćanja zakupnine za korištenje javnim površinama 
Grada Dubrovnika sve zakupce u kategoriji stolovi i stolice ispred ugostiteljskih objekata, kao 
i zakupce u kategoriji kiosci za pružanje ugostiteljskih usluga, u razdoblju od 1. travnja 2021. 
do 31. srpnja 2021. godine dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Gradonačelnik Mato Franković uvodno je obrazložio prijedlog. (tonski zapis) 
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Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovao vijećnik Miho Obradović.  (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na raspravu vijećnika Obradovića. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica replicirao je na izlaganje vijećnika Obradovića. (tonski 
zapis) 
 
U raspravi je sudjelovao i vijećnik Marijo Bekić.  (tonski zapis) 
 
U replici su sudjelovali vijećnici Rikard Rossetti, potpredsjednik Vijeća Željko Raguž, 
predsjednik Vijeća Marko Potrebica i vijećnik Marijo Bekić. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o oslobađanju od plaćanja 
zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika sve zakupce u kategoriji stolovi 
i stolice ispred ugostiteljskih objekata, kao i zakupce u kategoriji kiosci za pružanje 
ugostiteljskih usluga, u razdoblju od 1. travnja 2021. do 31. srpnja 2021. godine na 
izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno donesen 
 

 
Z A K LJ U Č A K 

 
1. Grad Dubrovnik oslobađa od plaćanja zakupnine za korištenje javnim površinama 

Grada Dubrovnika sve zakupce u kategoriji stolovi i stolice ispred ugostiteljskih 
objekata, kao i zakupce u kategoriji kiosci za pružanje ugostiteljskih usluga, u 
razdoblju od 01. travnja 2021. do 31. srpnja 2021. godine. 
 

2. Zakupci su obvezni podmiriti dospjelu zakupninu i zaključiti Dodatak Ugovoru o 
zakupu javne kojim će se urediti oslobađanje od plaćanja zakupnine za korištenje 
javnim površinama Grada Dubrovnika u razdoblju od 01. travnja 2021. do 31. srpnja 
2021. godine. 
 

3. Ovaj zaključak provest će Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Upravni odjel za 
proračun, financije i naplatu. 

 
 

OBRAZLOŽENJE: 
 
U sklopu mjera za pomoć gospodarstvenicima pogođenim epidemijom virusa COVID-19, 
Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na svojoj 29. sjednici održanoj 08. travnja 2020. godine, 
odobrilo je umanjenje iznosa zakupnine za korištenje javnim površinama u razdoblju od 19. 
ožujka do 30. lipnja 2020. za 70%.  
  
Zbog izuzetno nepovoljnog utjecaja epidemije COVID -19 na turističku sezonu 2020., 
smanjenog broja rezervacija u hotelima i privatnom smještaju, pada prometa u ugostiteljskim 
objektima i sl., u sklopu mjera pomoći gospodarstvenicima pogođenih epidemijom virusa 
COVID – 19,  Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na svojoj 31. sjednici održanoj 27. srpnja 
2020. godine, odobrilo je smanjenje zakupnine za korištenje javnim površinama za kategorije 
kiosci, kao i stolovi i stolice ispred ugostiteljskih objekata u razdoblju od 01. srpnja 2020. do 
30. rujna 2020. za postotak smanjenja  broja noćenja u pojedinom mjesecu 2020. u odnosu 
na isti mjesec prošle godine, te oslobađanje od plaćanja zakupnine za korištenje javnim 
površinama Grada Dubrovnika sve zakupce u kategoriji kiosci, kao i stolovi i stolice ispred 
ugostiteljskih objekata u razdoblju od 01. listopada 2020. do 31. ožujka 2021. 
 
Stožer Civilne zaštite Republike Hrvatske donio je 27. studenog 2020. godine Odluku o 
nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničuju okupljanja i uvode druge nužne 
epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID – 19 putem 
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okupljanja, a kojom odlukom su između ostalog obustavili rad ugostiteljskim objektima, a 
ostalim gospodarskim subjektima ograničili rad različitim mjerama i restrikcijama.   
 
Također, radi nepovoljne epidemiološke situacije u svijetu neizvjesna je turistička sezona 
2021. godine, o kojoj ovisi veliki broj privrednih subjekata u Dubrovniku.   
 
Radi navedenog, oslobađaju se od plaćanja zakupnine za javnu površinu svi  zakupci javnih 
površina u kategoriji stolovi i stolice ispred ugostiteljskih objekata, kao i u kategoriji  kiosci za 
pružanje ugostiteljskih usluga. Mjere se ne odnose na kioske koji nisu u znatnijoj mjeri 
povezani s turizmom (trafike, trgovine, cvjećare, igre na sreću i sl.).  
 
Zakupci su obvezni podmiriti dospjelu zakupninu i zaključiti Dodatak Ugovoru o zakupu javne 
površine kojim će se urediti oslobađanje od plaćanja zakupnine za korištenje javnim 
površinama Grada Dubrovnika. 
 
Budući se radi o mjeri koja bi trebala rasteretiti poduzetnike, riješeno je kao u dispozitivu 
zaključka.  

================================== 
 
 

Ad 16. 
 
Prijedlog zaključka o smanjenju svih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu ili 
suvlasništvu Grada Dubrovnika za travanj, svibanj, lipanj i srpanj 2021. godine dostavljen je 
vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o smanjenju svih iznosa 
zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Dubrovnika za travanj, 
svibanj, lipanj i srpanj 2021. godine na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je 
jednoglasno donesen 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

 
1. Grad Dubrovnik oslobađa plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu i 

suvlasništvu Grada Dubrovnika za mjesece travanj, svibanj, lipanj i srpanj 2021. 
godine sve udruge i društvene organizacije  
 

2. Grad Dubrovnik odobrava smanjenje ugovornih iznosa zakupnine za poslovne 
prostore u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Dubrovnika za 99% iznosa za mjesec 
travanj, svibanj  lipanj i srpanj 2021. godine  

 
3. Od prava na smanjenje zakupnine iz točke 2. ovog zaključka izuzete su sljedeće 

djelatnosti: trgovine mješovitom prehrambenom robom na užem gradskom i 
prigradskom području, trgovine pekarskim proizvodima, ljekarne, zdravstvene 
ustanove i logopedski kabinet, tele operateri, poštanske usluge, državna tijela i 
državne institucije, popravci i servisiranje motornih vozila, visoko obrazovne ustanove 
RIT Croatia i Sveučilište u Dubrovniku, knjižare, frizerski saloni i političke stranke 
 

4. Zakupnici iz točke 1. i 2. obvezni su podmiriti dospjelu zakupninu i s Gradom 
Dubrovnikom zaključiti Dodatak Ugovoru o zakupu poslovnog prostora kojim će se 
urediti smanjenje odnosno oslobađanje ugovornih iznosa zakupnine za poslovne 
prostore u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Dubrovnika 
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5. Ovaj zaključak provest će Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Upravni odjel za 
proračun, financije i naplatu. 

 
                                         ================================== 

 
 

Ad 17. 
 
Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom 
najamninom sa Zavodom za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije dostavljen je 
vijećnicima uz dopis od 19. siječnja 2021. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o 
najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom sa Zavodom za hitnu medicinu 
Dubrovačko-neretvanske županije na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je 
jednoglasno donesen 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

1. Grad Dubrovnik daje Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije u 
najam stan u Dubrovniku na adresi Korčulanska 10, katastarske oznake čest.zgr. 1644 
k.o. Gruž, površine 40,67 m2 na određeno vrijeme i to na vremensko razdoblje od 
jedne godine od dana sklapanja Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom 
najamninom. 
 

2. Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Dubrovnika potpisati Ugovor o najmu sa Zavodom 
za hitnu medicinu  Dubrovačko-neretvanske županije. 

 
3. Prijedlog teksta Ugovora čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
Grad Dubrovnik zaprimio je dana 09. veljače 2021. Klasa: 371-01/18-01/46 Urbroj: 2117/01-
08-06/5-21-03 zamolbu za davanje gradskog stana u najam izvan liste reda prvenstva, 
sukladno članku 7. Odluke o najmu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika („Službeni glasnik 
Grada Dubrovnika“, broj 8/16). Naime Grad Dubrovnik trenutno raspolaže sa slobodnim 
stanom na adresi Korčulanska 10, površine 40,67 m2, katastarske oznake čest.zgr. 1644 k.o. 
Gruž. 
 
Iznimno od odredbe čl. 6. Odluke gradski stan se može dati u najam izvan liste reda prvenstva 
osobama od posebnog značenja za Grad Dubrovnik  (deficitarna zanimanja za koje se ocijeni 
da su prijeko potrebna Gradu Dubrovniku).  
 
Naime općepoznato je da postoji nedostatak medicinskog kadra jer zbog nedostatka i skupoće 
smještajnih kapaciteta odlaze u druge gradove i inozemstvo. 
 
Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije ima neodgodivu potrebu za 
stanovima za smještaj doktora medicine isključivo  za rad u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj 
službi  na području Grada Dubrovnika. Radi se isključivo o medicinskom osoblju koje nema 
prebivalište, a niti ikakav smještaj  na području Grada Dubrovnika . 
 
Zbog nedostatka dubrovačkih liječnika, a da bi se popunili timovi hitne medicine, doktori 
medicine dolaze na rad u zdravstvenu ustanovu s područja cijele RH. 
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Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije kao zdravstvena ustanova dužna 
je  sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti,  stanovništvu  pružati sveobuhvatnu, kontinuiranu 
i dostupnu zdravstvenu zaštitu, a što je iznimno teško s obzirom na nedostatak kadra. Stoga 
u ustanovu na rad  upravo i dolaze gostujući liječnici iz drugih zdravstvenih ustanova  kako bi 
osigurali kontinuiranost u pružanju zdravstvene zaštite. 
 
Radi navedenog, Grad Dubrovnik je odlučio kako bi svojim građanima omogućio 
kontinuiranost pružanja zdravstvene zaštite,  stan koji ima u svom vlasništvu, a nalazi se u 
Dubrovniku na adresi Korčulanska 10, dati u najam,  Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-
neretvanske županije. 
                                         ================================== 
 

 
Ad 18. 

 
Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o osnivanju prava služnosti s HEP Operator 
distribucijskog sustava  d.o.o., Elektrojug Dubrovnik dostavljen je vijećnicima uz poziv za 
sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o 
osnivanju prava služnosti s HEP Operator distribucijskog sustava  d.o.o., Elektrojug Dubrovnik 
na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno donesen 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Grad Dubrovnik će sa društvom HEP Operator distribucijskog sustava  d.o.o., 
Elektrojug Dubrovnik,  sklopiti Ugovor o osnivanju prava služnosti postavljanja 
priključnog 10 (20)0,4 kV zračnog voda dalekovoda na nekretninama  kat.  čest. zem.  
1147,1148 i 1149 sve k.o. Petrovo Selo, u svrhu gradnje stupne transformatorske 
stanice TS 10(20)/0,4 kV PETROVO SELO  2 na kat. čest. zem. 456 k.o. Petrovo Selo. 

 
2. Tekst prijedloga Ugovora o osnivanju prava služnosti iz točke I. ovog Zaključka 

prilaže se i čini sastavni dio ovog Zaključka; 
 
3. Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Dubrovnika potpisati Ugovor o osnivanju  

prava služnosti iz točke II. ovog Zaključka. 
 

Obrazloženje 
 

Društvo HEP d.o.o. se obratilo Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika Grada 
Dubrovnika sa zahtjevom za sklapanjem Ugovora o osnivanju prava služnosti na  
nekretninama zemljišnoknjižne oznake čest. zem. 1147,1148 i 1149 sve k.o. Petrovo Selo u 
svrhu gradnje stupne transformatorske stanice TS 10(20)0,4 kV PETROVO SELO 2  na kat. 
čest. br. 456 k.o. Petrovo Selo sa priključnim 10(20)0,4 kV zračnim dalekovodom za koju su 
ishodili pravomoćnu lokacijsku dozvolu za zahvat u prostoru izdanu od strane Upravnog odjela 
za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika, 
KLASA: UP/I-350-05/20-01/000005, URBROJ: 2117/01-15/13-20-0005 od 20. svibnja 2020.g.  
 
Trasa  služnosti postavljanja  zračnih vodova dalekovoda  predviđena je na kat. čest. 1147 
k.o. Petrovo Selo na jugoistočnom kutu čestice, maksimalne dužine služnosti 8 metara, 
ukupne površine služnosti 49 m2, na kat. čest. 1148 k.o. Petrovo Selo, služnost postavljanja  
zračnih vodova dalekovoda osniva se na dva segmenta čestice. Prvi segment na poziciji koja 
obuhvaća tromeđu s k.č. 463 i 462, presijeca česticu pravcem jug-sjever u cijelosti, širine trase 
služnosti 20 metara, ukupne površine služnosti 61 m2. Drugi segment  koji obuhvaća završni 
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dio sjevernog kraka ove čestice i zauzima cijelu širinu čestice u duljini 15 metara od međe s 
k.č. 1214, ukupne površine služnosti 36 m2. Na kat. čest. 1149 k.o. Petrovo Selo služnost 
postavljanja  zračnih vodova dalekovoda osniva se tako da služnost presijeca ovu česticu 
pravcem jug-sjever na poziciji međa s k.č. 456, 1242 i 457 k.o. Petrovo Selo, širine trase 
služnosti 20 metara, ukupne površine služnosti 89 m2. 
 
Uvidom u verificirani e - izvadak Zemljišno knjižnog odjela Općinskog suda u Dubrovniku 
utvrđeno je da je u zk. ul. 332  nekretnine katastarske oznake čest. zem. 1148 i 1149 obje k.o. 
Petrovo Selo, put, uknjižene kao vlasništvo Grada Dubrovnika dok je u zk. ul.38 nekretnina 
katastarske oznake čest. zem. 1147 k.o. Petrovo Selo, put,  uknjižena kao vlasništvo Grada 
Dubrovnika. 
 
Na traženje ovog odjela Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Upravni odjel za promet 
Grada Dubrovnika  se očitovao  podneskom  klasa: 940-01/21-01/10, urbroj: 2117/01-11-21-
02 dana 28. siječnja 2021.g.  kako uvidom u dostavljenu dokumentaciju, odnosno Geodetski 
elaborat nepotpunog izvlaštenja izrađen od ureda   ovlaštenog inženjera geodezije Lena 
Kostovski, dipl. ing. geod. iz Šibenika od 20-07.2020., Geo informacijski sustav Grada 
Dubrovnika i zemljišnoknjižne izvatke Općinskog suda u Dubrovniku utvrđeno je da nekretnine 
katastarske oznake  čest. zem. 1148 i 1149 , sve k.o. Petrovo Selio predstavljaju 
nerazvrastane ceste kojim upravlja Grad Dubrovnik. Također je utvrđeno da nekretnina  kat. 
oznake čest. zem. 1149 k.o. Petrovo Selo  svojim sjeveroistočnim i jugo zapadnim dijelom  u 
izvedenom stanju  ne prati granice katastarske čestice, Međutim, i kao takva  u naravi 
predstavlja neevidentiranu nerazvrstanu cestu kojom upravlja Grad Dubrovnik, stoga je ovaj 
Upravni odjel suglasan  sa zasnivanjem prava služnosti  za postavljanje zračnih vodova  na 
katastarskim čest. zem. 1148 (97 m2) i 1149 (89 m2), sve k.o. Petrovo Selo, uz uvjet poštivanja 
zaštite ceste sukladno odredbama Odluke o nerazvrstanim cestama ("Službeni glasnik Grada 
Dubrovnik" br. 1/20) te da minimalna visina slobodnog profila ceste ne smije biti ispod 4.50 m. 
 
Vezano za nekretninu katastarske oznake čest. zem. 1147 k.o. Petrovo Selo, Upravni odjel 
za promet se očitovao da ista u naravi ne predstavlja prometnu površinu, odnosno 
nerazvrstanu cestu ili pješačku površinu na kojoj je dozvoljen promet motornim vozilima, a 
kojima sukladno Odluci o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik 
Grada Dubrovnika" br. 17/17) upravlja Upravni odjel za promet, stoga se za istu Upravni odjel 
za promet ne može očitovati. 
 
Odredbom članka 186. stavkom 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (‟Narodne 
novine‟, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 
153/09., 90/10., 143/12. i 152/14.) određeno je da je stvarna služnost stvarno pravo 
svagdašnjeg vlasnika određene nekretnine (povlasna nekretnina) da se za potrebe te 
nekretnine na određeni način služi nečijom nekretninom (poslužna nekretnina) čiji svagdašnji 
vlasnik to mora trpjeti ili mora propuštati određene radnje glede svoje nekretnine koje bi inače 
imao pravo činiti. Stavkom 3. navedenog članka određeno je da stvarna služnost može 
postojati i u korist nekretnina koje su javna dobra u općoj ili javnog uporabi ako se tome ne 
protivi njihova pravna narav.  
 
Odredbom članka 3. stavka 1. Zakona o uređivanju imovinsko pravnih odnosa u svrhu 
izgradnje infrastrukturnih građevina (‟Narodne novine‟, broj 80/11.) određeno je da 
infrastrukturne građevine, u smislu ovoga Zakona, jesu građevine prometne, javne, 
komunalne i druge infrastrukture, za čiju izgradnju je utvrđen interes Republike Hrvatske 
prema Zakonu o izvlaštenju ili prema posebnom zakonu, kao što su ceste, vodne građevine, 
komunalni objekti, željeznička infrastruktura i slično. 
 
Odredbom članka 4. stavka 2. Zakona o energiji („Narodne novine“, broj 120/12., 14/14., 
95/15., 102/15. i 68/18.) izgradnja energetskih objekata, njihovo održavanje i korištenje te 
obavljanje energetskih djelatnosti od interesa su za Republiku Hrvatsku. 
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Odredbom članka 4. Zakona o uređivanju imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje 
infrastrukturnih građevina (‟Narodne novine‟, broj: 80/11.) određeno je da se ne plaćaju  
naknade za stjecanje prava vlasništva, prava služnosti i prava građenja kada to pravo stječu 
osobe javnog prava, međusobno jedne od drugih, na njihovu zemljištu potrebnom za izgradnju 
infrastrukturnih građevina dok je člankom 5. stavkom 2. navedenog Zakona određeno da se 
imovinskopravni odnosi između vlasnika zemljišta i vlasnika infrastrukturne građevine uređuju 
ugovorom. 
 
Odredbom članka 35. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi        
(‟Narodne novine‟, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) određeno je da predstavničko tijelo donosi odluke i druge opće 
akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne, odnosno područne 
(regionalne) samouprave.  
 
Odredbom članka 32. stavka 8. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada 
Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18) određeno 
je da Gradsko vijeće odlučuje o opterećivanju nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika.  
     
Slijedom navedenoga odlučeno je kao u izreci zaključka. 
 
                                        ================================== 
 
 

Ad 19. 
 

Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio 
nekretnine katastarske oznake čest. zem. 2317/2 k.o. Dubrovnik dostavljen je vijećnicima uz 
poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, 
odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 
2317/2 k.o. Dubrovnik na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno 
donesen 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Grad Dubrovnik ukida status puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio  
nekretnine katastarske oznake čest. zem. 2317/2 k.o. Dubrovnik ( s.i. ), u 
površini od 12 m2.  

 
2. Nekretnina za koje se ukida status puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi 

iz točke 1. ovog zaključka, određena je na situacijskom snimku izvedenog stanja 
izrađenom od strane  ovlaštenog geodeta Mladena Galinovića, dipl. ing, geod., 
iz društva HABITAT GEO d.o.o. Dubrovnik, od dana 10. prosinca 2015.g.,  koji 
se prilaže ovom zaključku;  

 
3. Obvezuju  se  stanari stambene zgrade koja se nalazi na adresi Vladimira Nazora 

6  u  Dubrovniku riješiti imovinskopravne odnose sa Gradom Dubrovnikom za 
dio nekretnine iz točke 1. ovog zaključka; 

 
Obrazloženje 

 
Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika  zaprimio je zahtjev Josipe Bačić 
Poljak iz Dubrovnika, predstavnice stanara stambene zgrade koja se nalazi na adresi  
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Vladimira Nazora 6 u Dubrovniku, kojim ista traži ukidanje statusa puta na dijelu nekretnine 
čest. zem. 2317/2 k.o. Dubrovnik (s.i.), odnosno 5113/1 k.o. Dubrovnik (n.i.), u površini od 12 
m2, kako je to prikazano prijedlogom parcelacije izrađenim od strane ovlaštenog inženjera 
geodezije Mladena Galinovića, dipl. ing. geod., iz društva HABITAT GEO d.o.o od dana 10. 
prosinca 2015.g.  Kako ista u svom zahtjevu navodi na predmetnom dijelu nalaze se garaže 
koje koriste stanari navedene stambene zgrade a za koje su isti ishodili Uporabnu dozvolu za 
građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968.g. izdanu od strane Upravnog odjela za izdavanje i 
provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika, klasa: UP/I-
361.05/20-30/000002, urbroj: 2117/01-15-20-04 od dana 5. veljače 2020.g., a pravomoćnu od 
dana 5. ožujka 2020.g.  
 
Uvidom u verificirani e - izvadak Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Dubrovniku 
utvrđeno je da su u zk. ul. 828 nekretnine katastarske oznake čest.zem. 2317/2 k.o. Dubrovnik 
uknjižena kao put u  vlasništvu  Grada Dubrovnika.  
Upravni odjel za promet Grada Dubrovnika na traženje Upravnog odjela za poslove 
gradonačelnika Grada Dubrovnika dana 12. veljače 2021. godine očitovao se dopisom klasa: 
940-01/20-01/120, urbroj: 2117/01-11/19-21-3,  kako uvidom u dostavljenu dokumentaciju, 
geodetski snimak izvedenog stanja ulice Vladimira Nazora sa prikazom predmetne čestice 
zemlje, i  Generalni urbanistički plan Grada Dubrovnika ( "Službeni glasnik Grada 
Dubrovnika", broj: 10/05, 10/07, 8/12, 3/14, 9/14 – pročišćeni tekst , 4/16, 25/18 i 13/19) i to 
kartografski prikaz 3.1. " Promet ", Geoinformacijski sustav Grada Dubrovnika te uzimajući u 
obzir stanje na terenu nakon obilaska istog, odnosno odredbe Zakona o cestama ("Narodne 
novine", broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13.,  92/14.  i 110/19) utvrđeno je da predmetni dio 
nekretnine katastarske oznake čest. zem.  2317/2 k.o. Dubrovnik  s.i.)  niti prema Planu niti 
prema Zakonu o cestama  (u smislu čl. 131.) odnosno stvarnom stanju ne predstavlja dio 
cestovne građevine nerazvrstane ceste, stoga su suglasni da se donese odluka za ukidanjem 
statusa puta za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 2317/2 k.o. Dubrovnik (s.i.) a 
sve sukladno prijedlogu izrađenom od strane HABITAT GEO d.o.o. ovlaštenog inženjera 
geodezije, Mladena Galinovića, dipl. ing. geod., od dana 10. prosinca 2015.g. 
 
Člankom 157. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 
65/17, 114/18,39/19 i 98/19) određeno je da ako za postojeću građevinu nije utvrđena 
građevna čestica, odnosno zemljište nužno za redovitu uporabu građevine, kada je obveza 
utvrđivanja tog zemljišta, odnosno čestice propisana posebnim zakonom ili kada vlasnik 
građevine želi promijeniti oblik i veličinu građevne čestice na kojoj je postojeća zgrada u skladu 
s dokumentom prostornog uređenja, parcelacija građevinskog zemljišta provodi se u skladu s 
rješenjem o utvrđivanju građevne čestice dok je stavkom 2. određeno da se smatra da za 
postojeću građevinu nije utvrđena građevna čestica, odnosno zemljište nužno za redovitu 
uporabu građevine: ako su na istoj katastarskoj čestici izgrađene dvije ili više građevina koje 
građevinski, funkcionalno ili tehničko-tehnološki nisu cjelina; ako je građevina izgrađena na 
dvije ili više katastarskih čestica; ako je građevina izgrađena na katastarskoj čestici čija je 
površina manja ili veća od površine propisane prostornim planom; ako je postojeća 
katastarska čestica, na kojoj je izgrađena građevina, takva da se ne može smatrati zemljištem 
nužnim za redovitu uporabu te građevine te ako se radi o zgradi ozakonjenoj sukladno 
posebnom zakonu. 
 
Člankom 26. Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada 
Dubrovnika", broj: 10/05, 10/07, 8/12, 3/14, 9/14 – pročišćeni tekst , 4/16, 25/18, 13/19 i 8/20) 
određeno je da u zemljište za redovnu upotrebu građevine ne mogu biti uključene javno 
prometne površine, površine javnog parka ili druge uređene zelene javne površine kao ni 
dijelovi susjedne već formirane građevne čestice. 
 
Člankom 103. Zakona o cestama ("Narodne novine", broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13.,  
92/14. i 110/19) propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može 
donijeti odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste ili njezinog 
dijela kada je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste ili njezinog dijela. 
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Slijedom navedenoga odlučeno je kao u izreci zaključka. 
 

================================== 
 
 

Ad 20. 
 

Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio 
nekretnine katastarske oznake čest. zem. 1247/4 k.o. Mokošica površine 35 m2 dostavljen 
je vijećnicima uz dopis od 19. veljače 2021. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog o ukidanju statusa puta, odnosno 
javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 1247/4 k.o. 
Mokošica površine 35 m2 na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno  
donesen 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

1. Grad Dubrovnik ukida status puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, dio     
    nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1247/4 k.o. Mokošica  u površini od  
    35  m2. 
 

2. Nekretnina za koju se ukida status puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi 
iz točke 1. ovog zaključka, određena je prijedlogom parcelacije izrađenom od 
strane ovlaštenog geodeta Marina Kneževića, mag. ing. geod. iz društva 
GEODET d.o.o. iz Dubrovnik, koji se prilaže ovom zaključku. 
 

3. Obvezuje   se  društvo Dubrovački automobili d.o.o. iz Dubrovnika riješiti 
imovinskopravne odnose sa Gradom Dubrovnikom za dio nekretnine iz točke 1. 
ovog zaključka. 

 
Obrazloženje 

 
Upravni odjel za poslove gradonačelnika  zaprimio je zahtjev društva Dubrovački automobili 
d.o.o. iz Dubrovnika, putem punomoćnika odvjetnika Darija Obradovića,  kojim isti traže 
ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine katastarske oznake  čest. 
zem. 1247/4 k.o. Mokošica,  u površini od 35  m2, sukladno prijedlogu parcelacije i 
geodetskom situacijskom snimku stvarnog stanja  izrađenom od strane ovlaštenog geodeta 
Marina Kneževića, mag. ing. geod., iz društva GEODET d.o.o. iz Dubrovnik. 
 
Uvidom u verificirani e - izvadak Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Dubrovniku 
utvrđeno je da je u zk. ul. 887 nekretnina katastarske oznake čest. zem. 1247/4 k.o. Mokošica, 
cesta, pomoćna zgrada,  uknjižena kao vlasništvo Grada Dubrovnika.  
 
Upravni odjel za promet Grada Dubrovnika na traženje Upravnog odjela za poslove 
gradonačelnika Grada Dubrovnika dana 15. veljače 2021. godine očitovao se dopisom klasa: 
940-01/21-01/21, urbroj: 2117/01-11/5-21-04,   kako uvidom u spis predmeta te Generalni 
urbanistički plan Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 10/05, 10/07, 
8/12, 3/14, 9/14 – pročišćeni tekst , 4/16, 25/18 i 13/19) u čijem obuhvatu se nalazi predmetna 
nekretnina i dostavljenu dokumentaciju geodetski snimak stvarnog stanja izrađen u veljači 
2021.g.  od GEODET d.o.o. iz Dubrovnika, utvrđeno je da se može udovoljiti zahtjevu za 
ukidanjem statusa puta  za dio čest. zem. 1247/4 k.o. Mokošica  u površini od 35  m2 sukladno 
prijedlogu parcelacije izrađenom od strane ovlaštenog geodeta Marina Kneževića, mag. ing. 
geod., iz društva GEODET d.o.o. iz Dubrovnik. 
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Člankom 157. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 
65/17, 114/18,39/19 i 98/19) određeno je da ako za postojeću građevinu nije utvrđena 
građevna čestica, odnosno zemljište nužno za redovitu uporabu građevine, kada je obveza 
utvrđivanja tog zemljišta, odnosno čestice propisana posebnim zakonom ili kada vlasnik 
građevine želi promijeniti oblik i veličinu građevne čestice na kojoj je postojeća zgrada u skladu 
s dokumentom prostornog uređenja, parcelacija građevinskog zemljišta provodi se u skladu s 
rješenjem o utvrđivanju građevne čestice dok je stavkom 2. određeno da se smatra da za 
postojeću građevinu nije utvrđena građevna čestica, odnosno zemljište nužno za redovitu 
uporabu građevine: ako su na istoj katastarskoj čestici izgrađene dvije ili više građevina koje 
građevinski, funkcionalno ili tehničko-tehnološki nisu cjelina; ako je građevina izgrađena na 
dvije ili više katastarskih čestica; ako je građevina izgrađena na katastarskoj čestici čija je 
površina manja ili veća od površine propisane prostornim planom; ako je postojeća 
katastarska čestica, na kojoj je izgrađena građevina, takva da se ne može smatrati zemljištem 
nužnim za redovitu uporabu te građevine te ako se radi o zgradi ozakonjenoj sukladno 
posebnom zakonu. 
 
Člankom 26. Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada 
Dubrovnika", broj 10/05, 10/07, 8/12, 3/14, 9/14 – pročišćeni tekst , 4/16, 25/18, 13/19 i 8/20 ) 
određeno je da u zemljište za redovnu upotrebu građevine ne mogu biti uključene javno 
prometne površine, površine javnog parka ili druge uređene zelene javne površine kao ni 
dijelovi susjedne već formirane građevne čestice. 
 
Člankom 103. Zakona o cestama ("Narodne novine", broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13.,  
92/14. i 110/19) propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može 
donijeti odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste ili njezinog 
dijela kada je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste ili njezinog dijela. 
 
Slijedom navedenoga odlučeno je kao u izreci zaključka. 
 

================================== 
 
 

Ad 21. 
 

Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o kupoprodaji dijela nekretnine 275/1 i 275/2 sve 
k.o. Gruž kojim Grad Dubrovnik prodaje, a Islamska zajednica u Hrvatskoj kupuje dio 
nekretnine zemljišnoknjižnih oznaka čest. zem. 275/1 k.o. Gruž površine 222 m2 i čest. zem. 
275/2 k.o. Gruž površine 94 m2 dostavljen je vijećnicima uz dopis od 19. veljače 2021. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o 
kupoprodaji dijela nekretnine 275/1 i 275/2 sve k.o. Gruž kojim Grad Dubrovnik prodaje, a 
Islamska zajednica u Hrvatskoj kupuje dio nekretnine zemljišnoknjižnih oznaka čest. zem. 
275/1 k.o. Gruž površine 222 m2 i čest. zem. 275/2 k.o. Gruž površine 94 m2 na izjašnjavanje 
i, nakon glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno donesen 
 

 
Z A K LJ U Č A K 

 
1. Grad Dubrovnik će zaključiti Ugovor o kupoprodaji dijela nekretnina 275/1 i 275/2 sve 

k.o. Gruž kojim Grad Dubrovnik prodaje, a ISLAMSKA ZAJEDNICA U HRVATSKOJ 
kupuje dio nekretnina zemljišnoknjižnih oznaka čest.zem. 275/1 k.o. Gruž površine 
222 m2 i čest.zem. 275/2 k.o. Gruž površine 94 m2 ukupne površine 316 m2 što u 
naravi čini zemljište oko zgrade sukladno Rješenju o izvedenom stanju Klasa: UP/I-
361-03/13-08/3432, Urbroj: 2117/01-15-15-13 od 16. srpnja 2015. godine, 
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pravomoćno od 28. kolovoza 2015. godine i Rješenju o utvrđivanju građevne čestice,  
KLASA: UP/I-350-05/16-05/000124, URBROJ: 2117/01-15/13-16-0004 od 20. 
prosinca 2016. godine, pravomoćno od 12. siječnja 2017. godine Upravnog odjela za 
izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika. 
 

2. Tekst Ugovora o kupoprodaji dijela nekretnina prilaže se ovom Zaključku i čini njegov 
sastavni dio; 

 
Obrazloženje 

 
Grad Dubrovnik zaprimio je zahtjev Islamske zajednice u Hrvatskoj, za otkupom dijela 
nekretnina zemljišnoknjižnih oznaka čest.zem. 275/1 i 275/2 k.o. Gruž  što sukladno Rješenju 
o utvrđivanju građevne čestice, Klasa: UP/I-350-05/16-05/000124, Urbroj: 2117/01-15/13-16-
0004 od 20. prosinca 2016. godine, pravomoćno od 12. siječnja 2017. godine, u naravi čini 
zemljište oko zgrade ukupne površine 316 m2. 
 
Uvidom u verificirani e- izvadak Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Dubrovniku 
utvrđeno je da su u zk.ul. 3841 i zk.ul. 8 nekretnine zemljišnoknjižnih oznaka čest.zem. 275/1, 
vrt i čest.zem. 275/2 sve k.o. Gruž upisane su u vlasništvu Grada Dubrovnika. 
 
Identifikacijom Državne geodetske uprave, područnog ureda za katastar u Dubrovniku, Klasa: 
935-06/20-01/1950, Urbroj: 541-28-02/4-20-2 od 06. lipnja 2020. godine utvrđeno da 
čest.zem. 275/2 k.o. Gruž u novoj izmjeri predstavlja k.č.br. 1035 te da  čest.zem. 275/1 k.o. 
Gruž u novoj izmjeri predstavlja dio k.č.br. 1035 i 1036/2 k.o. Dubrovnik dok su uvidom u 
posjedovni list 1922 navedene nekretnine upisane na Općinu Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 
Dubrovnik, Hrvatska, a koja je pravni prednik Grada Dubrovnika. 
 
Rješenjem Ureda državne uprave, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Službe za imovinsko-
pravne poslove, Klasa: UP/I-943-02/05-01/11, Urbroj: 2117-04/2-10-7 od 17. veljače 2010. 
godine odbijen  zahtjev Općinskog državnog odvjetništva u Dubrovniku, Građansko-upravnog 
odjela za utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na nekretninama čest.zem. 275/1, 
(zk.tijelo II) i 275/2 (zk.tijelo I), z.ul. 8, k.o. Gruž. 
 
Općinski sud u Dubrovniku donio  Rješenje o ispravku pogrešnog upisa pod Posl.br. Z-
10787/2018  od 18. srpnja 2019. godine na nekretninama kat.čest. 275/1 vrt otpisom iz z.ul. 8 
k.o. Gruž i pripisom u novi z.ul. iste katastarske općine i upisom prava vlasništva na korist 
Grada Dubrovnika, a u kojem obrazloženju se utvrđuje da je  s obzirom na pregled zbirke 
isprava pod brojem Z-4468/02 utvrđeno da je Rješenje Ureda državne uprave u Dubrovačko-
neretvanskoj županiji, Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-
pravne poslove, Klasa: UP-I-943-02/02-01/01 od 16. srpnja 2002. kojim je Republika Hrvatska 
stekla cjelinu prava vlasništva kat.čest.zgr. 161/2 al ne i kat.čest. 275/1 zk. tijelo II, z.ul. 8 k.o. 
Gruž te da je zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Dubrovniku pogrešno proveo navedeno 
rješenje i na kat.čest. 275/1 koja je ranije bila upisana kao vlasništvo Grada Dubrovnika te da 
je  uz suglasnost Republike Hrvatske s ispravkom pogrešnog upisa na temelju čl. 117 st.1. i 
2. ZZK riješeno kao u izreci. 
 
Ugovorom o kupoprodaji sklopljenog između GP DUBROVNIK d.d.-u stečaju te ISLAMSKE 
ZAJEDNICE U HRVATSKOJ, od 08. travnja 2013. godine, ovjerenog po javnom bilježniku 
Jožici Matko Ruždjak, broj ovjere: OV-2153/13 od 09. travnja 2013. godine te javnog bilježnika 
Nikše Mozare, broj ovjere: OV-2897/13 od 10. travnja 2013. godine za istovjetnost potpisa 
stranaka, utvrđeno da društvo GP DUBROVNIK d.d.-u stečaju prodaje, a ISLAMSKA 
ZAJEDNICA U HRVATSKOJ  kupuje poslovni prostor „ex.projektni biro“ NGP 387,17 m2, 
izgrađen na kat.čest. 275/1 i kat.čest. 275/2 k.o. Gruž u izvanknjižnom vlasništvu GP 
DUBROVNIK d.d.-u stečaju , te sporno pravo vlasništva na zemljištu na kojem je ex. projektni 
biro izgrađen, odnosno sporno pravo vlasništva na nekretninama upisanim u zemljišne knjige 
Općinskog suda u Dubrovniku, zk.ul.8, i to: dio kat.čest. 275/1, zk. tijelo II u naravi vrt ( osim 
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dijela koji pripada vlasniku kat.čest. zgr 161/2, u naravi kuća, upisana u zk.tijelo II-ETAŽA 0/0) 
i kat.čest. 275/2, zk tijelo I, u naravi vrt, na način i prema uvjetima određenim u navedenom  
ugovoru; 
 
Rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju, Klasa: UP/I-943-01/98-02/246, Urbroj: 563-03-
0201/02-2000-5 od 29.veljače 2000. godine u postupku pretvorbe društvenog poduzeća GP 
„DUBROVNIK“ s p.o. Dubrovnik, a temeljem Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća 
(„Narodne novine“ Republike Hrvatske br: 19/91, 83/92, 94/93, 9/95) između ostalog poslovni 
prostor- projektni biro ukupne NGP 387 m2 sagrađen na k.č.br. 275/1 i 275/2, zk.ul. 8 k.o. 
Gruž procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala navedenog poduzeća. 
 
Rješenjem o izvedenom stanju Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata 
prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika, Rješenje o izvedenom stanju, Klasa: UP/I-
361-03/13-08/3432, Urbroj: 2117/01-15-15-13 od 16. srpnja 2015. godine, pravomoćno od 28. 
kolovoza 2015. godine kojim se ozakonjuje nezakonito izgrađena, završena, slobodnostojeća, 
zahtjevna zgrada javne namjene izgrađena na zemljištu k.č.br. 275/1 i 275/2 sve k.o. Gruž. 
 
Rješenjem o utvrđivanju građevne čestice Upravnog odjela za izdavanje i provedbu 
dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika, KLASA: UP/I-350-05/16-
05/000124, URBROJ: 2117/01-15/13-16-0004 od 20. prosinca 2016. godine, pravomoćno od 
12. siječnja 2017. godine,  kojim se utvrđuje da građevnu česticu  zgrade javne namjene  
izgrađene na k.č.br. 275/1 i 275/2 k.o. Gruž  ukupne površine građevne čestice 578 m2  koju 
čini zemljište ispod zgrade izgrađene na k.č. br. 275/1 i 275/2 k.o. Gruž površine 262 m2 i 
dijelovi k.č.br. 275/1 i 275/2 sve k.o. Gruž oko zgrade površine 316 m2. 
 
Na temelju Rješenja o utvrđivanju građevne čestice Ured ovlaštenog inženjera geodezije 
Stjepan Grmoljez, ovlašteni inženjer geodezije Stjepan Grmoljez, dipl.ing.geodezije, izradio je 
Parcelacijski elaborat za provedbu dokumenata ili akata prostornog uređenja iz travnja 2017. 
godine, sastavni dio kojeg je Prijavni list za zemljišnu knjigu i katastar ovjeren od strane 
Državne geodetske uprave Područnog ureda za katastar Dubrovnik, Klasa: 932-06/17-02/493, 
Urbroj:541-28-4/5-17-3 od 02. kolovoza 2017. godine ovjeren od strane Upravnog odjela za 
izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika, Klasa: 
UP/I-350-05/16-05/0124, Urbroj: 2117/01-15/13-16-04 od 08. svibnja 2017. godine te Potvrde 
parcelacijskog elaborata, Klasa: 350-05/17-11/000048, Urbroj: 2117/01-15/8-17-0002 od 08. 
svibnja 2017. godine, a  kojim prijavnim listom za zemljišnu knjigu i katastar nekretnine 
zemljišnoknjižnih oznaka čest.zem. 275/1  k.o. Gruž površine 222 m2 i 275/2 k.o. Gruž 
površine 94 m2 ulaze u sastav novoformirane nekretnine čest.zem. 275/4 k.o. Gruž ukupne 
površine 316 m2 odnosno u sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake 1036/1 k.o. 
Dubrovnik. 
 
Stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina Miroslav Bego, dipl. ing. građ., 
izradio  u siječnju 2021. godine Procjembeni elaborat Klasa: 940-01/20-03/24 za dio k.č. 275/1 
k.o. Gruž odnosno dio 1036/1 k.o. Dubrovnik površine 222 m2 te Procjembeni elaborat, Klasa: 
940-01/20-03/24 za dio k.č. 275/2 k.o. Gruž 94 m2, odnosno dio 1036/1 k.o. Dubrovnik kojim 
je procijenio tržišnu vrijednost dijela  navedenih nekretnina za dio  k.č. 275/1 u iznosu od 
734.687, 25 kn (slovima: sedamstotridesetčetiritisućešestoosamdesetsedam  
kunaidvadesetpet lipa)  te za dio čest.zem. 275/2 k.o. Gruž u iznosu od 311.083,79 kn 
(slovima: tristojedanaesttisućaosamdesettrikuneisedamdesetdevetlipa), ukupne tržišne 
vrijednosti 1.045.771,04 kn (slovima: milijuničetrdesetpettisućasedamsto 
sedamdesetjednukunuičetirilipe) dok izrada Procjembenih elaborata iznosi 4.950,00 kn  
(slovima: četiritisućedevetstopedesetkuna). 
Člankom 4. Ugovora o kupoprodaji određeno je da će KUPAC isplatiti utvrđenu kupoprodajnu 
cijenu na IBAN PRODAVATELJA HR3524070001809800009, poziv na broj HR 68 7757-OIB,  
te trošak izrade procjembenih elaborata na IBAN račun PRODAVATELJA 
HR3524070001809800009, poziv na broj HR 68 7781-OIB, otvoren kod OTP banke d.d. 
jednokratno u roku od 6 ( slovima: šest ) mjeseci od dana ovjere Ugovora kod javnog 
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bilježnika, a najkasnije do 30. kolovoza 2021. godine. Također navedenim člankom Ugovorne 
strane suglasno utvrđuju da je plaćanje u roku iz članka 4. stavka 3. bitan sastojak Ugovora. 
Procjeniteljsko povjerenstvo Grada Dubrovnika na sjednici održanoj 16. veljače 2021. godine 
donijelo  Mišljenje, KLASA: 940-01/15-01/87, Urbroj: 2117/01-24/6-21-202 od 17. veljače 
2021. godine kojim je utvrđeno da su Procjembeni elaborat, Klasa: 940-01/20-03/24 za dio 
k.č. 275/1 k.o. Gruž (dio k.č. 1036/1 k.o. Dubrovnik) i Procjembeni elaborat, Klasa: 940-01/20-
03/24 za dio k.č. 275/2 k.o. Gruž (dio k.č. 1036/1 k.o. Dubrovnik) iz siječnja 2021. godine 
izrađeni od strane stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Miroslava 
Bega, mag.ing.aedif., a u svrhu određivanja tržišne vrijednosti dijela nekretnina k.č. 275/1 i 
275/2 sve k.o. Gruž, zemljište unutar M2 zone u Dubrovniku na adresi Radnička 4, Gruž, a čiji 
je naručitelj Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1 u skladu sa Zakonom o procjeni vrijednosti 
nekretnina. 
 
Člankom 176. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine„ broj 153/2013, 65/2017, 
114/2018, 39/2019, 98/2019) propisano je da jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave dužne su na zahtjev vlasnika zemljišta, odnosno građevine, odnosno investitora 
zgrade po tržišnoj cijeni prodati bez provedbe javnog natječaja zemljište koje čini građevnu 
česticu zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju na temelju posebnog zakona 
kojim se uređuje ozakonjenje nezakonitih zgrada. Uvidom u Rješenje o izvedenom stanju iz 
ustanovljeno je da je Islamska zajednica u Hrvatskoj nedvojbeno investitor ozakonjene zgrade 
Člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 
33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 36/2009, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 
123/2017, 98/2019, 144/2020) propisano je da općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno 
župan odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina jedinice lokalne, odnosno 
područne (regionalne) samouprave i drugom raspolaganju imovinom u skladu s ovim 
Zakonom, statutom jedinice i posebnim propisima. 
 
Člankom 48. navedenog Zakona stavkom 2. i 3. propisano je da  u  slučaju iz stavka 1. točke 
5. navedenog članka Zakona općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan može 
odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka 
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina 
i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 
kuna, općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan može odlučivati najviše do 
1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše 
do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje 
imovinom mora biti planirano u proračunu jedinice i provedeno u skladu sa zakonom. O 
stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom većom od 
vrijednosti utvrđenih stavkom 2. navedenog  članka odlučuje predstavničko tijelo jedinice 
lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. 
 
Slijedom navedenoga odlučeno je kao u izreci zaključka. 
 

================================== 
 
 

Ad 22. 
 

Prijedlog o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore Gradskog 
vijeća Grada Dubrovnika dostavljen je vijećnicima prije početka sjednice. 
 
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Marko potrebica uvodno je obrazložio prijedlog. 
(tonski zapis) 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
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Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora 
za predstavke, pritužbe i prigovore Gradskog vijeća Grada Dubrovnika na izjašnjavanje i, 
nakon glasovanja utvrdio je, da je većinom glasova (17 „za“ i 3 „suzdržan“) donesena 
 

O D L U K A 
o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore 

Gradskog vijeća Grada Dubrovnika 
                                                                            
 

Članak 1. 
 
U Odluci o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore Gradskog vijeća Grada 
Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 14/17., 10/18., 23/18. i 3/19.)  u 
članku 4. točka 4. mijenja se i glasi:                                                  
                                                                      
„4. Pero Milković – član“. 
 

Članak 2. 
                                                                      
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 
Dubrovnika“.                                           
                                         ================================== 

 
 

Ad 23. 
 
Prijedlog deklaracije protiv projekta izgradnje dijela brze ceste Osojnik – Zračna luka Čilipi 
dostavljen je vijećnicima prije početka sjednice. 
 
Predsjednik Vijeća Marko potrebica odredio je stanku od 10 minuta za dogovor klubova 
vijećnika. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica pročitao je tekst Deklaracije usuglašen sa svim klubovima 
vijećnika.  (tonski zapis) 
 
Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnici Maro kristić i Ivan Maslać. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog deklaracije protiv projekta izgradnje 
dijela brze ceste Osojnik – Zračna luka Čilipi na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, 
da je jednoglasno donesena 
 

D  e  k  l  a  r  a  c  i  j  a  
protiv projekta izgradnje dijela brze ceste Osojnik - Zračna luka Čilipi  

koji bi trebao prolaziti kroz područje značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke  
i preko izvora rijeke Omble 

 
 

I. 
 

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika najoštrije se protivi planiranoj izgradnji dijela brze ceste 
Osojnik - Zračna luka Čilipi koji bi trebao prolaziti kroz područje značajnog krajobraza Rijeke 
dubrovačke i preko izvora rijeke Omble, te iznad ili u neposrednoj blizini drugih izvora pitkih 
voda Rijeke dubrovačke: Žljebi (iznad Petrova Sela), Tundrača (iznad Mokošice), Sv. Nikola 
(u Dračevu selu), Točak (u Prijevoru), Vrelo (u Šumetu), Milatovica i Bota (u Staroj Čajkovici), 
Orovac, Račevica i Sv. Kuzma i Damjan (u Knežici). Izgradnju takve cestovne infrastrukture 
na ovom području smatramo štetnom i neprihvatljivom za zaštitu prirode i okoliša, te 
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predloženi koridor ovom trasom smatramo nepotrebnom za stanovnike Dubrovnika i 
Dubrovačko-neretvanske županije, te stoga, zbog opasnosti i ugroze koju ona predstavlja za 
očuvanje Rijeke dubrovačke kao zaštićenog krajobraza, te još važnije za zaštitu izvorišta rijeke 
Omble i drugih izvora pitkih voda Rijeke dubrovačke, kvalitetu života stanovništva Rijeke 
dubrovačke, te za zaštitu biljnih i životinjskih staništa u Rijeci dubrovačkoj, predlažemo da se 
odbije kao štetan i neprihvatljiv projekt izgradnje dijela brze ceste Osojnik - Zračna luka Čilipi 
koji bi trebao prolaziti kroz područje značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke i preko izvora 
rijeke Omble, te iznad ili u neposrednoj blizini drugih izvora pitkih voda Rijeke dubrovačke.  
 
 

II. 
 
Traži se od Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i 
državne imovine, Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatskih cesta d.o.o. da 
uvaže stajalište ovog Gradskog vijeća kao legitimno izabranog tijela, predstavnika građana 
Grada Dubrovnika. 
 
Ova deklaracija objavit će se u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika", te predstavlja izraz 
političke volje demokratsko izabranih vijećnica i vijećnika u Gradu Dubrovniku. 
 
                                         ================================== 
 
 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica zaključio je rad sjednice u 19:25 sati. 
 
 
Zapisničarka:  
Suzana Benić                                                                              Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                                 
                                                                                                      mr. sc. Marko Potrebica 
 


