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Javna rasprava se održala u periodu od 9.
do 30. ožujka 2009. godine.
Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i
gradnji, u roku od 30 dana od završetka roka
za davanje primjedbi tj. 30. 04. 2009. godine
izrađeno je Izviješće o provedenoj javnoj
raspravi na Prijedlog IDPPDNŽ, koje je
usvojeno na 54. sjednici Županijskog
poglavarstva 26. svibnja 2009. godine.

Uvodna riječ

Izbori tj novi izborni Zakon doveo je i do
izmjene sustava upravljanja Županijom te je
Župan preuzeo uglavnom poslove
Županijskog poglavarstva. U svezi ovih
promjena donesene su Izmjene i dopune
Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN
38/09.) , na temelju kojih je ovlasti
Županijskog poglavarstva preuzeo Župan.
S obzirom na izmijenjenu vlast u Županiji i u
pojedinim Jedinicama lokalne samouprave
Župan je Izviješće o javnoj raspravi koje je
usvojilo Županijsko poglavarstvo u jeku
lokalnih izbora, vratio na ponovno
razmatranje. Također je sazvao
načelnike/gradonačelnika svih JLS-ova u
kojima je vlast promijenjena da se očituju na
Prijedlog Plana.
Do 30. lipnja održane su 4 sjednice
Upravnog vijeća u starom sazivu.
Zavod je imao dobre odnose sa svim
Upravnim odjelima; ostvarena je dobra
suradnja s općinama i gradovima, a također
je uspostavljena korektna suradnja s
resornim Ministarstvom.
Ovo Izviješće obuhvaća prvo polugodište
2009. godine tj. period od 1. siječnja do 30.
lipnja 2009. godine.
Glavne aktivnosti Zavoda bile su
IZVANREDNE AKTIVNOSTI (izrada redovitih
Izmjena i dopuna Prostornog plana
Dubrovačko-neretvanske županije) i
REDOVNA DJELATNOST (praćenje izrade
prostorno-planske dokumentacije lokalne
razine, te izdavanje mišljenja na prostornoplansku dokumentaciju pojedinih jedinica
lokalne samouprave).

Ravnatelj

mr.sc. Marina Oreb

Početak godine obilježio je nastavak rada na
Izmjenama i dopunama Prostornog plana
DNŽ nakon provedene Prethodne rasprave
koja se održala 23. prosinca 2008.
U siječnju održane su dvije sektorske
prethodne rasprave i to prva u svezi mobilne
komunikacijske infrastrukture na
samostojećim stupovima i druga u svezi
glavnih cestovnih koridora DNŽ.
Nakon završne procedure Prethodne
rasprave izrađen je Nacrt prijedloga
IDPPDNŽ.
Na 50. sjednici Županijskog poglavarstva 25.
veljače 2009. godine utvrđen je Prijedlog
IDPPDNŽ, koji je upućen na Javnu raspravu.

U Dubrovniku, 19. siječnja 2010.

1

I

2

- priprema polazišta za izradu, odnosno
stavljanje izvan snage prostornih planova užih
područja,
- izdavanje mišljenja u postupku izrade i
donošenja dokumenata prostornog uređenja u
skladu s ovim Zakonom,
- izrada prostornih planove gradova i općina i
urbanističkih planova uređenja i
- obavljanje stručno analitičkih poslova iz
područja prostornog uređenja ako mu izradu
tih planova, odnosno obavljanje poslova
povjeri Ministarstvo ili županijsko poglavarstvo
Zavod može izrađivati i prostorni plan uređenja
velikog grada, grada, odnosno općine, ako mu
izradu tih planova povjeri Ministarstvo ili
županijsko poglavarstvo. (članak 38. Zakona)

Osnovni
podatci

Struktura Zavoda
Prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada predviđeno je 9 djelatnika unutar
dva Odsjeka i to:
Odsjek za prostorno uređenje 4 djelatnika i
Odsjek za stratešku infrastrukturu i održivi
razvoj 4 djelatnika, te ravnatelj.

Odluka o osnivanju Zavoda za
prostorno uređenje DNŽ
Županijska skupština DNŽ na 13. sjednici od 4.
ožujka 2008. godine donijela je Odluku o
osnivanju javne ustanove Zavod za prostorno
uređenje Dubrovačko-neretvanske županije.

Zavod ima dva ovlaštena diplomirana arhitekta
(članove HKA), jednog diplomiranog
građevinskog inženjera, jednog građevinakog
inženjera, jednog diplomiranog inženjera
biologije-ekologa, dva arhitektonska tehničara i
jednog upravno-računovodstvenog referenta. U
Odsjek za stratešku infrastrukturu, sukladno
Pravilniku (NN 24/08) treba još zaposliti
"magistra inženjera prometa s položenim
stručnim ispitom i najmanje dvije godine radnog
iskustva na poslovima prostornog uređenja". U
2008. godini proveden je natječaj za navedenog
stručnog suradnika za promet međutim na
natječaj se nije nitko javio.
Svi djelatnici Zavoda imali su reguliran status
glede polaganja državnog stručnog ispita, osim
vježbenika Marine Stenek, koja je navedeni
ispit prijavila.
Među zaposlenicima vlada visoka motivacija za
obavljanje radnih zadataka.
Zavod posluje u kvalitetno opremljenim
prostorima u zgradi Županije u Dubrovniku.
Od ostale opremljenosti, Zavod je opremljen
Informatičkom opremom i to:
9 desktop računala i 1 laptop računalo, a od
perifernih jedinica raspolaže s 4 A3 ink-jet
printera u boji, 1 A3 laser printer crno-bijeli, 1
A0 ink-jet printer u boji, 1 A4 skener i 1
fotokopirni aparat crno-bijeli.
Zavod također posjeduje licence za programe
kojima obavlja osnovnu djelatnost (ArcVIEW,
AutoCAD i sl.).

Rješenje o upisu u sudski registar
Trgovački sud u Dubrovniku 18. travnja 2008.
godine donijelo je Rješenje o upisu u sudski
registar ustanova broj Tt-08/349-2, MBS:
090024082.

Zavod ima svojstvo pravne osobe
Sukladno Zakonu Zavod osnovan kao javna
ustanova ima svojstvo pravne osobe s pravima
i odgovornostima propisanim Zakonom.

Matični broj Zavoda
Matični broj: MB 02375192

Žiro račun Zavoda
Žiro račun 2390001 - 1100358385; HPB d.d.
Zagreb, poslovnica Dubrovnik

Adresa Zavoda
Dubrovnik
Petilovrijenci 2.
Telefon 020/322-800
Telefax 020/321-055
e_mail: zzpu-dubrovnik@net.hr

Cilj osnivanja Zavoda
Cilj osnivanja Zavoda je obavljanje djelatnosti
prostornog uređenja za Dubrovačkoneretvansku županiju. (članak 29. Zakona)

Djelokrug rada Zavoda
- Izrada i praćenje provedbe dokumenata
prostornog uređenja područne (regionalne)
razine,
- izrada izvješća o stanju u prostoru županije,
- vođenje registra podataka u okviru
informacijskog sustava prostornog uređenja,
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Organizacijska
struktura
Predsjednik Upravnog vijeća
Zamjenik Županice

Ivo Karamatić

Član

Član

Član

Član

mr.sc. Stipo Gabrić,
vijećnik Županijske
skupštine

mr.sc. Andro
Vlahušić, član
Županijskog
poglavarstva

Ivica Prović,
pročelnik Upravnog
odjela za
poljoprivredu

Stjepko Kovačić,
voditelj odsjeka
Zavoda

Ravnatelj

mr.sc. Marina Oreb, dipl.ing.arh.

Voditelj odsjeka
za strateaku infrastrukturu i odr~ivi razvoj

Voditelj odsjeka
za prostorno uređenje

Barbara Savin, dipl.ing.arh.

Stjepko Kova i , dipl.ing.gra .

Vježbenik

Silvana Taslaman, ing.građ.

Marina Stenek, dipl.ing.biol.

Kate Šeparović, upr.prav.

Mirjana Karaman, građ.tehn.

Anka Bužić, arh.tehn.

____________, dipl.ing.prom.
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Zadatak:
Sjednice Upravnog vijeća.

Stupanj realiziranosti:
Obrazloženje:

ostvareno

Održane su 4 sjednice vezane za aktivnosti
Zavoda: upravljanje Zavodom, rad Zavoda,
uspješnosti ostvarivanja programa rada i
financijskog plana za 2009. godinu.

Rad
Upravnog
vijeća

9. sjednica Upravnog vijeća
12. siječnja 2009.
Usvajanje Nacrta Poslovnog plana i upućivanje
akta na Županijsko poglavarstvo na prethodnu
suglasnost.

10. sjednica Upravnog vijeća
5. veljače 2009.
Usvajanje Nacrta Izmjena i dopuna Statuta
Zavoda i upućivanje Županijskom poglavarstvu
na prethodnu suglasnost.

11. sjednica Upravnog vijeća
24. veljače 2009.
Usvajanje Izvještaja o ostvarenju godišnjeg
Programa rada i Financijskog izvjštaja o radu
za 2008. godinu (Godišnje izviješće za 2008.) i
upućivanje akta na prihvaćanje Županijskom
poglavarstvu.

12. sjednica Upravnog vijeća
7. travnja 2009.
Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama
Statuta Zavoda po pribavljenoj prethodnoj
suglasnosti Županijskog poglavarstva Klasa:
350-01/09-01/19; Urbroj: 2117/1-03-09-01 od
25. veljače 2009.
Usvajanje Poslovnog plana za 2009. godinu
Zavoda na temelju prethodne suglasnosti
Županijskog poglavarstva Klasa: 350-01/0901/18; Urbroj: 2117/1-03-09-02 od 25. veljače
2009.
Usvajanje Plana nabave Zavoda za 2009.
godinu.
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Ostvarenje
godišnjeg
programa rada
do 30.6.2009.
/Najznačajniji
događaji

Izmjene i dopune
Prostornog plana Dubrovačkoneretvanske županije
Redovan rad
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Izmjene i dopune
Prostornog plana
Dubrovačko-neretvanske
županije

Zadatak:
Izrada Izviješća o Prethodnoj raspravi i izrada
Nacrta prijedloga IDPPDNŽ.
Stupanj realiziranosti: ostvareno

Obrazloženje:
Nakon završene Prethodne rasprave na Nacrt
IDPPDNŽ izrađeno je Izviješće o Prethodnoj
raspravi na Nacrt IDPPDNŽ.
Prethodna rasprava se sastojala od jedne
glavne rasprave koja je održana 23. 12. 2008.
godine i 2 sektorske rasprave.
Prva sektorska Prethodna rasprava bila je u
svezi osiguranja preduvjeta za izgradnju
elektroničke komunikacijske infrastrukture na
samostojećim stupovima koja se sastojala od
jednog radnog sastanka i dopisa upućenih
ustanovama po naputku Ministarstva.
Druga sektorska Prethodna rasprava u svezi
glavnih cestovnih koridora sastojala se od tri
radna sastanka sa stručnim institucijama i
jedinicama lokalne samouprave.

Zadatak:
Dovršenje izrade stručne ekspertize glavnih
cestovnih koridora DNŽ, Građevinskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu naručene za potrebe
izrade IDPPDNŽ.
Dovršenje izrade stručne ekspertize
gospodarskog razvitka DNŽ s naglaskom na
turizam, tvrtke URBING d.o.o. iz Zagreba
naručene za potrebe izrade IDPPDNŽ.
Dovršenje izrade Prirodoslovne podloge DNŽ,
Državnog zavoda za zaštitu prirode, naručene
za potrebe izrade IDPPDNŽ.
Stupanj realiziranosti: ostvareno

Obrazloženje:
Za potrebe izrade IDPPDNŽ naručene su
putem javne nabave dvije stručne ekspertize i
jedna podloga, kako bi rješenja i planske
postavke Izmjena i dopuna bile što potpunije i
kvalitetnije. Izrađivači su odabrani putem
otvorenog natječaja javne nabave, odnosno
putem izuzeća od javne nabave (prirodoslovna
podloga). Tijekom 2008. godine u fazama su
izrađivane ekspertize i prezentirane putem
radnih sastanaka i radnih materijala, radionica i
slično. U 2009. godini po Ugovoru elaborati su
završeni, kako bi se mogli ugraditi u IDPPDNŽ.
Županijsko poglavarstvo je na 51. sjednici
usvojilo predmetne ekspertize i prirodoslovnu
podlogu i uputilo ih Županijskoj skupštini na
prihvaćanje.
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Zadatak:
Izrada Nacrta prijedloga IDPPDNŽ za
Poglavarstvo.
Stupanj realiziranosti: ostvareno

Obrazloženje:
Nakon izrade Izviješća o provedenoj Prethodnoj
raspravi, izrađen je Nacrt prijedloga IDPPDNŽ i
dostavljen je Županijskom poglavarstvu.
Županijsko poglavarstvo je na 50. sjednici
donijelo Zaključak o utvrđivnaju Prijedloga
IDPPDNŽ i upućivanju na javnu raspravu od 09.
ožujka do 30. ožujka 2009. godine.

Zadatak:
Prihvaćanje studija na Županijskoj skupštini.
Stupanj realiziranosti: djelimično
ostvareno

Obrazloženje:
Poglavarstvo je proslijedilo usvojene studije
Skupštini na razmatranje i donošenje.
Stručna ekspertiza gospodarskog razvitka DNŽ
s naglaskom na turizam i Prirodoslovna
podloga su prihvaćene na Skupštini, međutim
Stručna ekspertiza glavnih cestovnih koridora
DNŽ nije prihvaćena, već je vraćena
ovlaštenom predlagatelju na doradu.

Zadatak:
Objava i provođenje Javne rasprave.
Stupanj realiziranosti: ostvareno

Obrazloženje:
Javna rasprava je objavljena u "Službenom
glasniku DNŽ" broj 3/09.
Posebna pisana obavijest poslana je tijelima i
osobama određenim posebnim propisima.
Javna rasprava je objavljena u dnevnom tisku
(Slobodna Dalmacija i Dubrovački vijesnik), na
radio postajama (Dubrovnik, Metković, Ploče,
Korčula, Blato, Vela luka) i na web stranici
županije.
Također je izrađena multimedijalna prezentacija
Prijedloga IDPPDNŽ kako bi se Plan
prezentirao na javnim izlaganjima u
Dubrovniku, Čilipima, Metkoviću, Opuzenu,
Pločama, Orebiću, Korčuli, Blatu i Veloj Luci.
Javni uvid je održan u Poslijediplomskom
središtu Dubrovnik u trajanju od 21 dan, svakim
radnim danom od 9-12 sati.

Zadatak:
Izrada Izviješća o javnoj raspravi.
Stupanj realiziranosti: ostvareno

Obrazloženje:
Javna rasprava je završila 30. ožujka 2009.
godine, nakon kojeg datuma je počeo teći rok
izrade Izviješća o javnoj raspravi.
Izviješće je dovršeno 30. travnja 2009. godine
(30 dana od proteka roka za davanje pisanih
prijedloga i primjedbi - članak 91. Zakona) i
dostavljeno Županijskom poglavarstvu.
Poglavarstvo je na 54. sjednici od 26. svibnja
2009. godine prihvatilo Izviješće o javnoj
raspravi na Prijedlog IDPPDNŽ i zadužilo
Zavod da izradi Nacrt konačnog prijedloga
IDPPDNŽ i postupi dalje sukladno Zakonu.
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Zadatak:
Izrada Prijedloga IDPPDNŽ za Ponovnu javnu
raspravu.
Stupanj realiziranosti: ostvareno

Obrazloženje:
Sukladno članku 93. Zakona s obzirom na
usvojene primjedbe s Javne rasprave, bilo je
potrebno provesti ponovnu javnu raspravu.
S obzirom da se ponovna javna rasprava
odnosi na promjene predložene u prvoj javnoj
raspravi, trajanje javnog uvida može biti
minimalno 8 dana, a novi prijedlozi i primjedbe
na izmijenjeni prijedlog prostornog plana mogu
se odnositi samo u svezi s izmjenom povodom
prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj javnoj
raspravi.

Zadatak:
Izrada Prijedloga IDPPDNŽ za Ponovnu javnu
raspravu.
Stupanj realiziranosti: ostvareno

Obrazloženje:
Sukladno članku 93. Zakona s obzirom na
usvojene primjedbe s Javne rasprave, bilo je
potrebno provesti ponovnu javnu raspravu.
S obzirom da se ponovna javna rasprava
odnosi na promjene predložene u prvoj javnoj
raspravi, trajanje javnog uvida može biti
minimalno 8 dana, a novi prijedlozi i primjedbe
na izmijenjeni prijedlog prostornog plana mogu
se odnositi samo u svezi s izmjenom povodom
prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj javnoj
raspravi.

Zadatak:
Na zahtjev nove vlasti u Županiji organizirani su
radni sastanci s gradonačelnicima i načelnicima
gradova i općina u kojima se je lokalnim
izborima promijenila vlast.
Stupanj realiziranosti: ostvareno

Obrazloženje:
23. lipnja 2009.
Radni sastanci s predstavnicima
Grada Dubrovnika
Općine Vela Luka
Općine Ston
24. lipnja 2009.
radni sastanci s predstavnicima
Općine Slivno
Općine Dubrovačko primorje
Grada Ploča.

8

I
Zadatak:

Redovna djelatnost

Sudjelovanje u radu komisija za Procjenu
utjecaja na okoliš.
Stupanj realiziranosti: ostvareno

Obrazloženje:
SUO Plinovodni sustav Like i Dalmacije, SUO
Magistralni plinovod Split-Ploče,
SUO autocesta A1 Zagreb-Dubrovnik, dionica
Doli Osojnik,
SUO turističko naselje “Bili dvori” Lovište
SUO kanalizacijski sustav za otpadne vode
Grada Ploča.

Zadatak:
Stalno stručno usavršavanje, sudjelovanje na
savjetovanjima, kongresima, seminarima,
radionicama i skupovima, suradnja sa
sveučilištima, institucijama, međunarodna
suradnja.
Stupanj realiziranosti: ostvareno

Obrazloženje:

Zadatak:

19. siječnja 2009. u Splitu
DZZP u sklopu PHARE projekta
sektorska radionica "Konzultacijski proces za
ekološku mrežu Natura 2000 u Hrvatskoj",
20. siječnja 2009. u Splitu
DZZP u sklopu PHARE projekta
regionalna radionica o ocjeni prihvatljivosti zahvata
za prirodu (OPZP) u okviru projekta PHARE 2005
„Institucionalno jačanje i provedba ekološke mreže
Natura 2000 u Hrvatskoj“,
31. ožujka 2009. u Zagrebu
DZZP za sektor prostornog planiranja Radionica
"Konzultacijski proces za ekološku mrežu Natura
2000 u Hrvatskoj",
dana 24. ožujka 2009. u Zagrebu
Savjetovanje "Radni odnosi-novine u radnosocijalnom zakonodavstvu 2009." ,
dana 1. travnja 2009. u Dubrovniku
Stručni skup DAD-a s predavanjem arhitekta Ante
Kuzmanića "Inventura - Dubrovački i ostali noviji
projekti",
dana 8. travnja 2009. u Dubrovniku
Stručni skup HKAIG Područnog odbora Dubrovnik
s predavanjem dr.sc. Milana Karlovca "Prostorni
razvoj Dubrovnika, jučer, danas i sutra",
dana. 8. svibnja 2009. u Dubrovniku
Portugalski Dani Orisa,
od 4. - 8. svibnja 2009. u Splitu
Seminar/radionica GEOSTAT SUMMER SCHOOL
- Spatio-temporal data analysis with R + SAGA +
Google Earth,
dana 14. svibnja 2009. u Dubrovniku
Stručni skup HKAIG Područnog odbora Dubrovnik
s predavanjem mr.sc. Vlado Kuk, dipl.ing.fizike "O
potresima"

Izdavanje uvjeta u postupku izrade prostornoplanske dokumentacije za pojedine općine i
gradove.
Stupanj realiziranosti: djelimično
ostvareno

Obrazloženje:
Program za izradu DPU-a „Put od Bosanke“ u
Dubrovniku,
Program za izradu DPU-a "Golf park Srđ" u
Dubrovniku,
Nacrt prijedloga UPU-a "Luka Perna" u Orebiću,
Nacrt prijedloga UPU-a "TZ Bili Dvori" u
Orebiću.

Zadatak:
Radna mišljenja na prostorno-plansku
dokumentaciju za pojedine općine i gradove.
Stupanj realiziranosti: djelimično
ostvareno

Obrazloženje:
Nacrt konačnog prijedloga PPUO Pojezerje,
Konačni prijedlog UPU-a "Poduzetničke zone
Krtinja" u Blatu,
Prijedlog UPU-a "Poduzetnička zona 1" u Veloj
Luci,
Prijedlog UPU-a "Poduzetnička zona 2" u Veloj
Luci,
Prijedlog DPU-a "Tamarić" u Dubrovniku,
Prijedlog DPU-a „Gorica sjever“ u Dubrovniku,
Prijedlog UPU-a "Radne zone Komolac" u
Dubrovniku.

Zadatak:
Izdavanje Mišljenja na prostorno-plansku
dokumentaciju lokalne razine.
Stupanj realiziranosti: ostvareno

Obrazloženje:
Konačni prijedlog PPUO Ston,
Konačni prijedlog Izmjena i dopuna PPUO
Blato.
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Zadatak:
Izrada prostorno-planske dokumentacije
sukladno Poslovnom planu Zavoda za 2009.
godinu:
dovršenje izrade IDPPDNŽ
izrada PPPO Malostonski zaljev
izrada prostornih planova uređenja
gradova/općina i urbanističkih planova
uređenja.

Planirane
aktivnosti

Stupanj realiziranosti:
djelimično ostvareno

Obrazloženje:
Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i
gradnji (NN 76/07), a na temelju članka 38.
Županijsko poglavarstvo na 54. sjednici
održanoj dana 26. svibnja 2009. godine
donijelo je Odluku o povjeravanju izrade
prostornih planova uređenja gradova i općina i
urbanističkih planova uređenja Zavodu za
prostorno uređenje DNŽ.
Ovim je omogućeno (sukladno Izmjenama i
dopunama Zakona o javnoj nabavi) da Zavod
izravno s jedinicama lokalne samouprave može
ugovarati izradu prostorno-planske
dokumentacije, a na temelju Odluke JLS o
izradi tog dokumenta s jedne strane i odluke
Upravnog vijeća Zavoda s druge strane.

Zadatak:
Informatizacija Zavoda.

Stupanj realiziranosti:
djelimično ostvareno

Obrazloženje:
Nabava licenciranih računalnih programa,
Informatička obuka djelatnika,
Izrada web stranice,
Nabava/održavanje informatičke opreme.

Zadatak:
Informatička podrška u izradi IDPPDNŽ za
2009. godinu, obuka djelatnika, izrada web
stranice Zavoda i GIS portala za postavljanje
Županijskog prostornog plana i prostornih
planova svih jedinica lokalne samouprave na
jednom mjestu .
Stupanj realiziranosti: u tijeku

Obrazloženje:
Odabrana je specijalizirana tvrtka za praćenje
Zavoda u dovršenju izrade IDPPDNŽ, u
specijaliziranom GIS programu. Radovi u
ugovoru odnose se na obuku djelatnika,
prilagođavanje prostorne baze podataka za
web prikaz te izradu web stranice s GIS
portalom na kojem će se prezentirati prostornoplanska dokumentacija cijele Županije.

Zadatak:
Vođenje računovodstva i financija Zavoda.

Stupanj realiziranosti:
ostvareno/u tijeku

Obrazloženje:
Vanjska suradnja sa računovodstvenim
servisom te informatičkom tvrtkom za vođenje
knjiga Zavoda.
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Neplanirane
a ostvarene
aktivnosti

Poziv Državnog savjeta za prostorno
uređenje
Dana 23. ožujka 2009. godine na poziv
Državnog savjeta za prostorno uređenje održan
je radni sastanak u Zagrebu u sklopu Javne
rasprave na Prijedlog IDPPDNŽ. Sastanku su
nazočili članovi Savjeta, predstavnici
Ministarstva zaštite okoliša, prostornog
uređenja i graditeljstva, te predstavnici
Dubrovačko-neretvanske županije (Županica,
Zamjenik županice - koordinator izrade Plana i
ravnateljica Zavoda).
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Poslovanje

Planirana sredstva za rad Zavoda
za 2009. godinu

2.690.000,00 kuna
utrošena sredstva
od 1. siječnja do 30. lipnja 2009.
za redovnu djelatnost

cca 1.001.998,06 kuna
42
PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

za IDPPDNŽ

220.282,80 kuna

629.000,00

Indeks ostvarenja je

45%

IDPPDNŽ
4264 - Ostala nematerijalna proizvedena imovina
300.000,00 / 220.282,80
Stručna ekspertiza gospodarskog razvitka DNŽ s naglaskom na
turizam za potrebe IDPPDNŽ
73.200,00 kuna - isplaćeno
Stručna ekspertiza glavnih cestovnih koridora DNŽ za poterbe
IDPPDNŽ
99.950,00 kuna - isplaćeno
Prirodoslovna podloga DNŽ za potrebe IDPPDNŽ
20.000,00 kuna - isplaćeno
Informatička podrška u izradi IDPPDNŽ za 2009. i izrada web
stranice Zavoda s GIS portalom za Prostorne planove
81.398,40 kuna - ugovoreno
27.132,80 kuna - plaćena I rata

PPPO Malostonski zaljev
42642 - Ostala nematerijalna imovina
329.000,00 / 00.000,00
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Tijekom studenog u suradnji s Nositeljem izrade
izrađeno je Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi
na izmijenjeni Prijedlog IDPPDNŽ.
Na temelju predmetnog Izvješća krajem
studenoga izrađen je Nacrt konačnog prijedloga
IDPPDNŽ koji je dostavljen, sukladno Zakonu,
na adrese tijela i osoba određenih posebnim
propisom radi davanja prethodnih suglasnosti,
mišljenja ili očitovanja.

Uvodna riječ

Napominjemo da je dovršetak ovih IDPPDNŽ
veoma bitan s obzirom
- na usklađenje Plana s novim Zakonom,
- na strateške dokumente donesene na nivou
Županije i Države,
s obzirom na
- planiranje velikih infrastrukturnih sustava
(prometni, energetski) te
- planiranje elektroničke komunikacijske
infrastrukture na samostojećim stupovima koja
je od interesa za Republiku Hrvatsku za koju je
MZOPUG izdalo naputak o provedbi hitnog
postupka IDPPŽ.
Zavod kao ustanova, s novim sazivom
Upravnog vijeća koje je imenovao Župan
sukladno Statutu Županije (predsjednik Ivo
Miletić, članovi Marko Kovačević, Niko Kapović,
Ivica Kmetović i Stjepko Kovačić) započelo je
uspješno radom i do kraja godine održalo je
dvije sjednice na kojima su doneseni akti od
značaja za Zavod, a sukladno aktu o Osnivanju
i Statutu Zavoda.

Ovo Izviješće obuhvaća drugo polugodište
2009. godine tj. period od 1. srpnja do 31.
prosinca 2009. godine.

Zavod je i u drugom polugodištu 2009. godine
imao dobre odnose sa svim Upravnim odjelima;
ostvarena je dobra suradnja s općinama i
gradovima, kojima pruža podršku u proceduri
izrade njihovih planova, a također
uspostavljena je korektna suradnja kako s
resornim Ministarstvom tako i s ostalim
ministarstvima.

Glavne aktivnosti Zavoda i dalje bile su
IZVANREDNE AKTIVNOSTI (izrada redovitih
Izmjena i dopuna Prostornog plana
Dubrovačko-neretvanske županije) i
REDOVNA DJELATNOST (praćenje izrade
prostorno-planske dokumentacije lokalne
razine, te izdavanje mišljenja na prostornoplansku dokumentaciju pojedinih jedinica
lokalne samouprave).
Nakon održanih radnih sastanaka s
predstavnicima nove gradske/općinske vlasti u
Županiji, obavljen je radni sastanak u
MZOPUG, nakon čega je Župan Zaključkom od
11. rujna 2009. stavio van snage Zaključak
Županijskog poglavarstva o prihvaćanju
Izvješća iz svibnja 2009., a ujedno prihvatio
Izvješće o javnoj raspravi te utvrdio Prijedlog
IDPPDNŽ za Ponovnu javnu raspravu.
Ponovna javna rasprava objavljena je u
"Službenom galsniku DNŽ" broj 10/09.

Predsjednik Upravnog vijeća

Ivo Miletić

Sukladno Zakonu i dogovoru u MZOPUG
Ponovna javna rasprava trajala je od 22. rujna
do 06. listopada 2009.
Također su održane i dvije stručne rasprave kao
prilog Ponovnoj javnoj raspravi i to:
09. listopada 2009. godine u svezi brze ceste
južnim padinama Srđa koja je posebno
zaintrigirala javnost, kao i
10. studenog 2009. godine stručna rasprava u
svezi ugostiteljsko-turističke zone Sestrice u
Dubrovačkom primorju.

U Dubrovniku, 15. siječnja 2010.
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- izrada izvješća o stanju u prostoru županije,
- vođenje registra podataka u okviru
informacijskog sustava prostornog uređenja,
- priprema polazišta za izradu, odnosno
stavljanje izvan snage prostornih planova užih
područja,
- izdavanje mišljenja u postupku izrade i
donošenja dokumenata prostornog uređenja u
skladu s ovim Zakonom,
- izrada prostornih planove gradova i općina i
urbanističkih planova uređenja i
obavljanje stručno analitičkih poslova iz
područja prostornog uređenja ako mu izradu tih
planova, odnosno obavljanje poslova povjeri
Ministarstvo ili županijsko poglavarstvo

Osnovni
podatci

Zavod može izrađivati i prostorni plan uređenja
velikog grada, grada, odnosno općine, ako mu
izradu tih planova povjeri Ministarstvo ili
županijsko poglavarstvo. (članak 38. Zakona)

Odluka o osnivanju Zavoda za
prostorno uređenje DNŽ

Struktura Zavoda

Županijska skupština DNŽ na 13. sjednici od 4.
ožujka 2008. godine donijela je Odluku o
osnivanju javne ustanove Zavod za prostorno
uređenje Dubrovačko-neretvanske županije.
"Službeni glasnik DNŽ" broj 02/08.

Prema Izmjenama i dopunama Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada predviđeno
je 10 djelatnika unutar dva Odsjeka i to Odsjek
za prostorno uređenje 5 djelatnika i Odsjek za
stratešku infrastrukturu i održivi razvoj 4
djelatnika, te ravnatelj.

Rješenje o upisu u sudski registar

Zavod ima dva ovlaštena diplomirana arhitekta
(članove HKA), jednog diplomiranog
građevinskog inženjera, jednog građevinskog
inženjera, jednog diplomiranog inženjera
biologije-ekologa, dva arhitektonska tehničara i
jednog upravno-računovodstvenog referenta. U
Odsjek za stratešku infrastrukturu, sukladno
Pravilniku (NN 24/08) treba još zaposliti
"magistra inženjera prometa s položenim
stručnim ispitom i najmanje dvije godine radnog
iskustva na poslovima prostornog uređenja". U
2008. godini proveden je natječaj za navedenog
stručnog suradnika za promet međutim na
natječaj se nije nitko javio.
U Odsjek za prostorno uređenje planira se
zaposliti jedan "magistar arhitekture s max tri
godine iskustva" zbog planiranog povećanja
obima poslova.
Svi djelatnici Zavoda imaju reguliran status
glede polaganja državnog stručnog ispita.
Među zaposlenicima vlada visoka motivacija za
obavljanje radnih zadataka.
Zavod posluje u kvalitetno opremljenim
prostorima u zgradi Županije u Dubrovniku.

Trgovački sud u Dubrovniku 18. travnja 2008.
godine donijelo je Rješenje o upisu u sudski
registar ustanova broj Tt-08/349-2, MBS:
090024082.

Zavod ima svojstvo pravne osobe
Sukladno Zakonu Zavod osnovan kao javna
ustanova ima svojstvo pravne osobe s pravima
i odgovornostima propisanim Zakonom.

Matični broj Zavoda
Matični broj: MB 02375192

Osobni identifikacijski broj
OIB 51421798041

Žiro račun Zavoda
Žiro račun 2390001 - 1100358385; HPB d.d.
Zagreb, poslovnica Dubrovnik

Adresa Zavoda
Dubrovnik
Petilovrijenci 2.
Telefon 020/322-800
Telefax 020/321-055
e_mail: zzpu-dubrovnik@net.hr

Zavod je opremljen Informatičkom opremom:
9 desktop računala i 1 laptop računalo, a od
perifernih jedinica raspolaže s 5 A3 ink-jet
printera u boji, 1 A3 laser printer crno-bijeli, 1
A0 ink-jet printer u boji, 2 A4 skenera i 1
fotokopirni aparat crno-bijeli.
Zavod također posjeduje licence za programe
kojima obavlja osnovnu djelatnost..

Cilj osnivanja Zavoda
Cilj osnivanja Zavoda je obavljanje djelatnosti
prostornog uređenja za Dubrovačkoneretvansku županiju. (članak 29. Zakona)

Djelokrug rada Zavoda
- Izrada i praćenje provedbe dokumenata
prostornog uređenja područne (regionalne)
razine,
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Organizacijska
struktura

Predsjednik Upravnog vijeća

Ivo Miletić
Član

Član

Član

Član

Marko Kovačević

Ivica Kmetović

Niko Kapović

Stjepko Kovačić

Ravnatelj

mr. sc. Marina Oreb, dipl.ing.arh.

Voditelj odsjeka
za strateaku infrastrukturu i odr~ivi razvoj

Voditelj odsjeka
za prostorno uređenje

Barbara Savin, dipl.ing.arh.

Stjepko Kova i , dipl.ing.gra .

Silvana Taslaman, ing.građ.

Marina Stenek, dipl.ing.biol.

______________, dipl.ing.arh.

Mirjana Karaman, građ.tehn.

Kate Šeparović, upr.prav.

_______________, dipl.ing.prom.

Anka Bužić, arh.tehn.
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Zadatak:
Sjednice Upravnog vijeća.

Stupanj realiziranosti:
Obrazloženje:

ostvareno

Održane su 2 sjednice vezane za aktivnosti
Zavoda: upravljanje Zavodom, rad Zavoda,
uspješnosti ostvarivanja Programa rada i
Financijskog plana za 2009. godinu.

Rad
Upravnog
vijeća
(novi saziv)

1. (13.) sjednica Upravnog vijeća
22. listopada 2009.
Upoznavanje novih članova Upravnog vijeća s
djelatnicima Zavoda, s aktima Zavoda, s
dosadašnjim radom Zavoda, te prijedlog daljih
aktivnosti Upravnog vijeća.

Nakon Rješenja Župana o izmjeni i dopuni
Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Javne
ustanove Zavod za prostorno uređenje DNŽ
Klasa: 350-01/08-01/09; Urbroj: 2117/1/1-0109-39 7. srpnja 2009. i Klasa: 350-01/08-01/09;
Urbroj: 2117/1/1-01-09-40 27. kolovoza 2009.
godine zbog velikog obima poslova na izradi
IDPPDNŽ prva, ujedno konstituirajuća sjednica
novog saziva Upravnog vijeća održana je 22.
listopada 2009. godine.

2. (14.) sjednica Upravnog vijeća
17. studenog 2009.
Usvajanje Nacrta Izmjena i dopuna Statuta
Zavoda sukladno novoj zakonskoj regulativi,
kao i usvajanje Izmjena i dopuna Poslovnika i
Pravilnika Zavoda, te Nacrta Poslovnog plana
Zavoda za 2010. godinu i upućivanje Županu
na prethodnu suglasnost.
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Ostvarenje
godišnjeg
programa rada
/Najznačajniji
događaji

Izmjene i dopune
Prostornog plana Dubrovačkoneretvanske županije
Redovan rad
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Izmjene i dopune
Prostornog plana Dubrovačkoneretvanske županije
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Zadatak: nastavak izrade i dalja procedura
IDPPDNŽ.

Stupanj realiziranosti: u tijeku
Obrazloženje:
Radni sastanak predstavnika Županije i
ravnateljice Zavoda s ministricom MZOPUG i
ravnateljicom Uprave za prostorno uređenje
MZOPUG 25. kolovoza 2009. godine u
Zagrebu.
Izložene su planske postavke IDPPDNŽ nakon
održane Javne rasprave. Utvrđeno je da je
potrebno održati Ponovnu javnu raspravu u
trajanju od 15 dana.

Zadatak:
Primjena Kriterija za planiranje turističkih
lokacija na hrvatskom obalnom području koje je
izradio Savjet prostornog uređenja Države, a
usvojilo i preporučilo Ministarstvo zaštite
okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva kako
bi se ujednačio pristup planiranju i uređenju
prostora u Hrvatskoj i podigla kvaliteta
prostornih planova.

Stupanj realiziranosti:
djelimično ostvareno

Obrazloženje:
U Prijedlog IDPPDNŽ za Ponovnu javnu
raspravu ugrađeni su neki od preporučenih
kriterija. Izrađeni kriteriji su još uvijek neobvezni
stoga se i nisu mogli u potpunosti primjeniti u
IDPPDNŽ.

Zadatak:
Izrada Nacrta izmijenjenog Prijedloga
IDPPDNŽ, utvrđivanje Prijedloga IDPPDNŽ za
Ponovnu javnu rasprave i objava Ponovne
javne rasprave.
Stupanj realiziranosti: ostvareno

Obrazloženje:
Sukladno dogovoru u MZOPUG izrađeno je
Izvješće o javnoj raspravi, na temelju kojeg je
izrađen Nacrt izmijenjenog Prijedloga
IDPPDNŽ.
Župan je usvojio Izvješće, stavio van snage
Izvješće koje je prihvatilo Županijsko
poglavarstvo, utvrdio Prijedlog IDPPDNŽ i
uputio ga u Ponovnu javnu raspravu
("Sl.gl.DNŽ", broj 10/09.).
Javni uvid održan je u prostorima Društva
prijatelja dubrovačke starine na Gundulićevoj
poljani 6, u trajanju 15 dana, a Javno izlaganje
je održano 25. rujna 2009. u Poslijediplomskom
središtu Dubrovnik.
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Zadatak: Stručna rasprava o trasi brze ceste
od Osojnika do Brgata u okviru ponovne javne
rasprave.
Stupanj realiziranosti: ostvareno

Obrazloženje:
09. listopada 2009. u Dubrovniku - Nakon
održane ponovne javne rasprave a zbog
interesa javnosti održana je stručna rasprava o
trasi brze ceste od Osojnika do Brgata, a
posebno dijela koji je planiran južnim padinama
Srđa.

Zadatak:
Stručna rasprava u svezi turističke zone
Sestrice u Dubrovačkom primorju kao prilog
ponovnoj javnoj raspravi.
Stupanj realiziranosti: ostvareno

Obrazloženje:
11. studenog 2009. u Dubrovniku - Zbog
interesa javnosti održana je stručna rasprava
na temu ugostiteljsko-turističke zone Sestrice.
Većina sudionika stručne rasprave zaključila je
kako se o svim aspektima treba voditi računa te
kako namjere investitora treba svesti u okvire
koji zadovoljavaju sve demografske, sociokulturne i ekološke standarde, ali i strategiju
razvoja Dubrovačko-neretvanske županije.

Zadatak:
Radni sastanak u MZOPU u svezi Nacrta
konačnog prijedloga IDPPDNŽ 13. studenog
2009.
Stupanj realiziranosti: ostvareno

Obrazloženje:
13. studenog 2009. u Zagrebu - Radni sastanak
je održan u Zagrebu s Ministricom i
ravnateljicom Uprave za prostorno uređenje u
svezi dalje procedure i dvojbenih zahtjeva
pojedinih JLS-ova i investitora.

Zadatak:
Radni sastanak u Ministarstvu kulture, Upravi
za zaštitu prirode.
Stupanj realiziranosti: ostvareno

Obrazloženje:
13. studenog 2009. u Zagrebu - Radni sastanak
je održan u Zagrebu s Državnim tajnikom i
Ravnateljicama Uprave za prirodnu i
ravnateljicom Uprave za kulturnu baštinu u
svezi primjedbi podnesenih kroz Ponovnu javnu
raspravu.
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Zadatak:
Izrada Izviješća o Ponovnoj javnoj raspravi.
Stupanj realiziranosti: ostvareno

Obrazloženje:
Ponovna javna rasprava je završila 06.
listopada 2009. godine, nakon kojeg datuma je
počeo teći rok izrade Izviješća o Ponovnoj
javnoj raspravi.
Izviješće o Ponovnoj javnoj raspravi sadrži:
- objave ponovne javne rasprave
- posebne pisane obavijesti o ponovnoj javnoj raspravi
tijelima i osobama određenim posebnim propisima
- akte, preslike i druge dokaze o Ponovnoj javnoj raspravi
(plakate, prezentaciju, knjigu primjedbi)
- zapisnike o ponovnom javnom izlaganju i stručnim
raspravama
- popise sudionika koji su sudjelovali pismenim
očitovanjima
- odgovore na primjedbe sukladno navedenim popisima.

U suradnji s Županom Izviješće o ponovnoj
javnoj raspravi je dovršeno u studenom 2009.
temeljem kojega je izrađen Nacrt konačnog
prijedloga IDPPDNŽ.

Zadatak:
Izrada Nacrta konačnog prijedloga IDPPDNŽ.
ostvareno

Stupanj realiziranosti:
Obrazloženje:

Zavod je izradio Nacrt konačnog prijedloga, a
Župan je dopisom Klasa: 350-01/09-01/101;
Ur.broj: 2117/1-01-09-26 od 7. prosinca 2009.
zatražio od osoba i tijela određenih posebnim
propisom, sukladno članku 94. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji, prethodne
suglasnosti, očitovanja i mišljenja.
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Redovna djelatnost

Zadatak:

Zadatak:

08. srpnja 2009. u Orebiću
Javna rasprava o Prijedlogu UPU Luke Perna;
15. srpnja 2009. u Dubrovniku
Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga UPU-a
Radeljević-Libertas;
16. srpnja 2009. u Dubrovniku
Prethodna rasprava o Nacrtu Prijedloga UPU-a
Luka Šipanska;
25. studenog 2009. u Dubrovniku
Javna rasprava na Prijedlog UPU-a RadeljevićLibertas;
27. studenog 2009. u Dubrovniku
Javna rasprava na Prijedlog DPU Nuncijata;
18. prosinca 2009. u Slanom
Prethodna rasprava o IDUPU Slano i UPU BanićiKručica-Slađenovići.

Sudjelovanje na raspravama o prostornoplanskoj dokumentaciji lokalne razine.
Stupanj realiziranosti: ostvareno

Obrazloženje:

Izdavanje uvjeta u postupku izrade prostornoplanske dokumentacije pojedinih JLS-ova.
Stupanj realiziranosti: ostvareno

Zadatak:
Sudjelovanje u radu komisija za Procjenu
utjecaja na okoliš.
Stupanj realiziranosti: ostvareno

Obrazloženje:
Dopisom Zavoda Klasa: 350-01/09-01/69;
Urbroj: 2117/1-21/1-09-1 od 20. studenog 2009.
svim JLS-ovima dostavljene su digitalne verzije
studija izrađenih za potrebe IDPPDNŽ, a koje
su prihvaćene na Županijskoj skupštini, i to:
1. Stručna ekspertiza gospodarskog razvitka
DNŽ s naglaskom na turizam
2. Rudarsko geološka studija DNŽ
3. Prirodoslovna podloga.
Uz navedene studije dostavljen je i elaborat
Kriteriji za planiranje turističkih predjela obalnog
područja mora Savjeta za prostorno uređenje
RH.
Sve navedene studije dostavljene su kako bi
prostorno planska dokumentacija jedinica
lokalne samouprave bila kvalitetnija i potpunija.

Obrazloženje:
SUO Izgradnje dijela državne ceste D120 obilaznica Polače, otok Mljet.
SUO Spojna cesta čvor Osojnik/Dubrovnik (A1) most dr. F. Tuđmana
SUO Brza cesta Dubrovnik (Osojnik) Debeli
Brijeg, dionica čvor Plat-čvor Čilipi

Zadatak:
Sudjelovanje u radu Stručnog tijela za ocjenu
ponuda za koncesije DNŽ.
Stupanj realiziranosti: ostvareno

Obrazloženje:
Održane su dvije sjednice .

Zadatak:
Radna mišljenja na prostorno-plansku
dokumentaciju za pojedine općine i gradove.
Stupanj realiziranosti: ostvareno

Obrazloženje:
Nacrt konačnog prijedloga IDPPUO Kula
Norinska;
Nacrt konačnog prijedloga UPU-a "Blace" u
Općini Smokvica.

Zadatak:
Izdavanje Mišljenja na prostorno-plansku
dokumentaciju lokalne razine.
Stupanj realiziranosti: ostvareno

Obrazloženje:
Konačni prijedlog PPUO Pojezerje;
Konačni prijedlog PPUO Ston;
Konačni prijedlog PPUO Lastovo;
Konačni prijedlog UPU Poduzetničke zone
Krtinja;
Konačni prijedlog UPU-a naselja Saplunara;
Konačni prijedlog UPU-a naselja Prožurska
luka;
Konačni prijedlog UPU-a naselja Sobra.
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Zadatak:
Stalno stručno usavršavanje, sudjelovanje na
savjetovanjima, kongresima, seminarima,
radionicama i skupovima, suradnja sa
sveučilištima, institucijama, međunarodna
suradnja.
Stupanj realiziranosti: ostvareno

Obrazloženje:
od 21. -22. rujna 2009. u Zagrebu
pripremni seminar za polaganje Stručnog
državnog ispita vježbenice
dana 25. rujna 2009. u Dubrovniku
stručni skup HKA Područnog odbora Dubrovnik
s predavanjem prof. Nenad Fabijanić "Scene
novog urbaniteta, baština, inovacija, kreacija"
dana 01. listopada 2009. u Zagrebu
polaganje Stručnog državnog ispita, ispit
položen
od 02. - 03. listopada 2009. u Zagrebu
ČIP - talks godišnji međunarodni arhitektonski
stručni skup
od 02. - 06. listopada 2009. u Zagrebu
Solid and Hazardous Waste Management
course_EMPS (Savka D. Kučar)
od 22. - 23. listopada 2009. u Dubrovniku
EEAC konferencija - "U smjeru održive
europske infrastrukture"
dana 30. listopada 2009. u Zagrebu
Sastanak o Bazi podataka o kakvoći mora za
kupanje i profilu mora za kupanje, MZOPUG
dana 02. studenog 2009. u Dubrovniku
Stručni skup HKAIG Područnog odbora
Dubrovnik s predavanjem prof. Dinka Kovačića
"Kako sam i zašto stvarao svoje kuće"
od 27. - 29. studenog 2009. u Dubrovniku
U Dubrovniku Znanstveni skup i izložba
"Prelogova baština danas" u povodu 90.
obljetnice rođenja
od 27. 11 - 06. 12. 2009. u Dubrovniku
Enviromental hazard and risk alalasys (Roko
Andričević, Hrvoje Gotovac)
02. do 06. prosinca 2009. u Dubrovniku
Environmental assessment procedures (Nenad
Mikulić, John Fry)
dana 03. prosinca 2009. u Dubrovniku
Stručni skup HKAIG Područnog odbora
Dubrovnik s predavanjem prof. Nikole Bašića "S
ruba u središte"
Članstvo u strukovnim udrugama
DAD - Društvo arhitekata Dubrovnik
DGID - Društvo građevinskih inženjera
Dubrovnik
Stručni časopisi (pretplata)
Oris, ČIP;
Naše more;
Vode; Građevinar
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Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i
gradnji (NN 76/07), a na temelju članka 38.
Županijsko poglavarstvo na 54. sjednici
održanoj dana 26. svibnja 2009. godine
donijelo je Odluku o povjeravanju izrade
prostornih planova uređenja gradova i općina i
urbanističkih planova uređenja Zavodu za
prostorno uređenje DNŽ.
Ovim je omogućeno (sukladno Izmjenama i
dopunama Zakona o javnoj nabavi) da Zavod
izravno s jedinicama lokalne samouprave može
ugovarati izradu prostorno-planske
dokumentacije, a na temelju Odluke JLS o
izradi tog dokumenta s jedne strane i odluke
Upravnog vijeća Zavoda s druge strane.

Planirane
aktivnosti
(Program rada 2009.)

U listopadu obavljeni su prvi razgovori u svezi
izrade IPPUO Dubrovačko primorje i UPU-ova u
Općini Dubrovačko primorje.

Zadatak:
Informatizacija Zavoda.

Stupanj realiziranosti:
djelimično ostvareno

Obrazloženje:
Nabava licenciranih računalnih programa,
Informatička obuka djelatnika,
Izrada web stranice,
Nabava/održavanje informatičke opreme.

Zadatak:
Informatička podrška u izradi IDPPDNŽ za
2009. godinu, obuka djelatnika, izrada web
stranice Zavoda i GIS portala za postavljanje
Županijskog prostornog plana i prostornih
planova jedinica lokalne samouprave na
jednom mjestu .

Zadatak:
Izrada prostorno-planske dokumentacije
sukladno Programu rad Zavoda za 2009.
godinu: dovršenje izrade IDPPDNŽ
Stupanj realiziranosti: u tijeku

Stupanj realiziranosti:

Obrazloženje:

ostvareno/u tijeku

U tijeku je ishođenje mišljenja /očitovanja/
suglasnosti na Nacrt konačnog prijedloga
IDPPDNŽ.

Obrazloženje:
Odabrana je specijalizirana tvrtka za praćenje
Zavoda u dovršenju izrade IDPPDNŽ u
specijaliziranom GIS programu. Radovi u
ugovoru odnose se na obuku djelatnika,
prilagođavanje prostorne baze podataka za
web prikaz te izradu web stranice s GIS
portalom na kojem će se prezentirati prostornoplanska dokumentacija cijele Županije.

Zadatak:
Izrada prostorno-planske dokumentacije
sukladno Programu rada Zavoda za 2009.
godinu: izrada PPPO Malostonski zaljev
Stupanj realiziranosti: nije ostvareno

Obrazloženje:

Zadatak:

Procedura izrade IDPPDNŽ nije dovršena, a s
obzirom da se donošenje IDPPDNŽ očekuje
početkom 2010., planirani PPPO nije bilo
moguće ostvariti u 2009. godini.

Vođenje računovodstva i financija Zavoda.

Stupanj realiziranosti:
ostvareno/u tijeku

Obrazloženje:

Zadatak:

Vanjska suradnja sa računovodstvenim
servisom te informatičkom tvrtkom za vođenje
knjiga Zavoda.

Izrada prostorno-planske dokumentacije
sukladno Poslovnom planu Zavoda za 2009.
godinu: izrada prostornih planova uređenja
gradova/općina i urbanističkih planova
uređenja.
Stupanj realiziranosti: nije ostvareno

Obrazloženje:
Procedura izrade IDPPDNŽ nije dovršena, a s
obzirom da se donošenje IDPPDNŽ očekuje
početkom 2010., planirana izrada PPUO za JLS
nije bilo moguće ostvariti u 2009. godini.
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Neplanirane
a ostvarene
aktivnosti

Savjet prostornog uređenje Države
05. studenog 2009.
Na poziv Savjeta za prostorno uređenje RH
održan je radni sastanak u Zagrebu radi
rasprave u svezi Kriterija za planiranja
turističkih predjela obalnog područja mora.
Sastanku su nazočili članovi Savjeta,
predstavnici Zavoda za prostorno uređenje
sedam jadranskih županija, Ministarstva zaštite
okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
Zavod je Savjetu dopisom proslijedio Očitovanje
na predmetnu studiju.
18. studenog 2009.
Savjet prostornog na svojoj sjednici u Zagrebu
raspravljao je u svezi brze ceste južnim
padinama Srđa, kojom prilikom im je
dostavljena power-point prezentacija sa stručne
rasprave održane u Dubrovniku s istom
tematikom.

Ministarstvo pravosuđa
Uprava za Europsku uniju i ljudska
prava
27. studenog 2009.
Održan je sastanak u svezi izgradnje graničnog
prijelaza Metković u okviru mjera za zatvaranje
Poglavlja 24. Pregovaračke skupine za vođenje
pregovora o pristupanju RH EU. Sastanku su
nazočili predstavnivi MZOPU, Ministarstva
financija, Zavoda i drugi. Naglašena je potreba
što skorijeg donošenja IDPPDNŽ na temelju
kojega će se izdati lokacijska dozvola za
predmetni granični prijelaz. Ravnatelj Uprave,
ujedno član Pregovaračke skupine za poglavlja
23 i 24. gop Kristijan Turkalj obvezao se urgirati
kod institucija određenih zakonom da što prije
izdaju potrebita mišljenja/suglasnosti, kako bi se
Plan donio čim prije.

Sastanci iz oblasti prostornog
uređenja.
07. rujna 2009.
Predstavljanje "Prometne studije Grada
Dubrovnika" - I.dio u organizaciji Grada
Dubrovnika
13. studenog 2009.
Prezentacija razvojnog projekta "Golf na Srđu"
u organizaciji Grada Dubrovnika;
18. studenog 2009.
Sastanak s predstavnicima Svjetske banke u
svezi projekta Luke Ploče;
19. studenog 2009.
Sastanak u svezi ugostiteljsko - turističkih zona
u Županiji s potencijalnim investitorom iz
Švicarske.
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Poslovanje
Planirana sredstva za rad Zavoda
za 2009. godinu

2.690.000,00 kuna
(Službeni glasnik DNŽ, broj 09/08.)

Rebalans u srpnju 2009.
(-110.000,00 kuna)

2.580.000,00 kuna
(Službeni glasnik DNŽ, broj 08/09.)

Rebalans u prosincu 2009.
(-329.000,00 kuna)

2.251.000,00 kuna
(Službeni glasnik DNŽ, broj 13/09.)

utrošena sredstva
od 01. srpnja do 31. prosinca 2009.
za redovnu djelatnost

cca 943.202,13 kuna
za IDPPDNŽ

54.710,00 kuna
Indeks ostvarenja je

39%

utrošena sredstva
od 1. siječnja do 31. prosinca 2009.
42
PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

za redovnu djelatnost

cca 1.951.000,00 kuna

300.000,00

za IDPPDNŽ

300.000,00 kuna

IDPPDNŽ
4264 - Ostala nematerijalna proizvedena imovina
300.000,00 / 300.000,00

Indeks ostvarenja je

100%

Stručna ekspertiza gospodarskog razvitka DNŽ s naglaskom na
turizam za potrebe IDPPDNŽ
73.200,00 kuna - isplaćeno
Stručna ekspertiza glavnih cestovnih koridora DNŽ za poterbe
IDPPDNŽ
99.950,00 kuna - isplaćeno
Prirodoslovna podloga DNŽ za potrebe IDPPDNŽ
20.000,00 kuna - isplaćeno
Informatička podrška u izradi IDPPDNŽ za 2009. i izrada web
stranice Zavoda s GIS portalom za Prostorne planove
81.398,40 kuna - ugovoreno
81.398,40 kuna - isplaćeno
Ispis kartografskih prikaza
25.007,20 - isplaćeno
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Web stranica uključivat će sve
informacije i podatke vezane za
prostor, a također će imati GEO portal
na kojem će se moći pretraživati svi
prostorni planovi svih jedinica lokalne
samouprave po temama.

Zaključak

Sve do sada ostvareno rezultat je
predanog rada i visoke motivacije svih
djelatnika Zavoda kao i vrsnih
suradnika.
Naglašavamo također veoma dobru
suradnju s članovima Upravnog
vijeća, posebno s predsjednikom
gospodinom Miletićem, a nadasve s
našim Županom gospodinom Nikolom
Dobroslavićem koji je prepoznao naš
trud i s kojim vrlo dobro surađujemo.
Želja nam je Zavod razviti u modernu
prostorno-planersku instituciju u kojoj
će biti objedinjeni svi važni podaci o
prostoru Županije, te koja će svojim
stručnim potencijalom biti na usluzi i
Županiji i svim gradovima i općinama
u Županiji.

U 2009. godini Zavod za prostorno
uređenje DNŽ je radio po Programu
rada koji je ostvaren u okviru
objektivno mogućeg.
Većina sredstava je utrošena na
izradu Izmjena i dopuna PPDNŽ s
naglaskom na najam prostora,
opreme, postavljanje javnog uvida i
organizaciju javne rasprave, zatim
umnožavanju elaborata IDPPDNŽ za
pojedine faze izrade plana obvezne u
proceduri (Javna rasprava, Ponovna
javna rasprava, Prijedlog plana,
Izmijenjeni prijedlog plana, Nacrt
konačnog prijedloga plana itd).

Ravnatelj

Održavana je dobra suradnja s
Upravnim odjelima Županije, ostalim
javnim ustanovama u okviru Županije,
jedinicama lokalne samouprave te
nadležnim ministarstvima, a posebno
s Ministarstvom zaštite okoliša,
prostornog uređenja i gradnje.

mr. sc. Marina Oreb

Osim izrade IDPPDNŽ, Zavod je
započeo s pregovorima u svezi izrade
prostorno-planske dokumentacije i
izvješća za jedinice lokalne
samouprave. Jednako tako važno je i
to što Zavod kreira web stranicu koja
će objediniti sve podatke vezane uz
prostorno-plansku dokumentaciju
kako Županije tako i svih jedinica
lokalne samouprave.

Klasa: 023-08/10-01/01
Urbroj: 2117/1-21/1-10-6
U Dubrovniku, 15. siječnja 2010.
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