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S A D R Ž A J  
 

 

1.   ODLUKA OPĆINSKOG VIJEĆA O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
 „ZRAČNA LUKA ČILIPI 1“: 

 Općinsko viječe Općine Konavle na 19. sjednici, održanoj 21. prosinca 2011., donijelo 
 je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja „Zračna luka Čilipi 1“.  
 Odluka je objavljena u Službenom glasniku Općine Konavle, broj 10/2011: 

 
2.   OBJAVA JAVNE RASPRAVE PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
 „ZRAČNA LUKA ČILIPI 1“ Općina Konavle.  
 (Klasa: 350-01-01/12-07-1; Ur.br. 2117/02-02/1-12-1, Cavtat, 25.01.2012.) 

 
3.   OBJAVA JAVNE RASPRAVE PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
 „ZRAČNA LUKA ČILIPI 1“  na web stranicama Općine Konavle: 
 http://www.opcinakonavle.hr/index.php/38-news/obavijesti/447-javna-rasprava-javni--i-
 javno-izlaganje-o-prijedlogu-urbanistikog-plana-ureenja-zrana-luka-ilipi-1 

 
4.   OBJAVA JAVNE RASPRAVE PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
  „ZRAČNA LUKA ČILIPI 1“ U „SLOBODNOJ DALMACIJI“ 29.03.2013.   

 
5.   OBJAVA JAVNE RASPRAVE PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
  „ZRAČNA LUKA ČILIPI 1“ U „DUBROVAČKOM VJESNIKU“ 30.03.2013.   

 
6.   POPIS POZVANIH SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI PREMA POSEBNOJ 
        OBAVIJESTI  

 
7.   OČITOVANJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG URBANISTIČKOG 
       PLANA UREĐENJA „ZRAČNA LUKA ČILIPI 1“ U TIJEKU JAVNE RASPRAVE 

 
8.   OBRAZLOŽENJA O OČITOVANJIMA, PRIJEDLOZIMA I PRIMJEDBAMA 
        SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI 

 
9.   ZAPISNIK S JAVNE RASPRAVE PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA 
   UREĐENJA „ZRAČNA LUKA ČILIPI 1“  
 
10.   POPIS SUDIONIKA NA JAVNOJ RASPRAVI 

http://www.opcinakonavle.hr/index.php/38-news/obavijesti/447-javna-rasprava-javni--i-javno-izlaganje-o-prijedlogu-urbanistikog-plana-ureenja-zrana-luka-ilipi-1
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3.  OBJAVA JAVNE RASPRAVE PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
    „ZRAČNA LUKA ČILIPI 1“  na web stranicama Općine Konavle: 

http://www.opcinakonavle.hr/index.php/38-news/obavijesti/447-javna-rasprava-javni--i-javno-
izlaganje-o-prijedlogu-urbanistikog-plana-ureenja-zrana-luka-ilipi-1 

 
 
 

JAVNA RASPRAVA (javni uvid i javno izlaganje)  
o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja  

„Zračna luka Čilipi 1“ 
 
 
REPUBLIKA  HRVATSKA 
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KONAVLE 
Općinski načelnik 
                                                                                                  
   

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07, 38/09, 
55/11, 90/11 i 50/12) i zaključka Načelnika Općine Konavle Klasa: 350-01/01-12-07-1, Ur.broj: 

2117/02-02/1-13-1  od  25. ožujka 2013, objavljuje. 
 
 
  

JAVNU RASPRAVU 
(javni uvid i javno izlaganje) 

o Prijedlogu 
Urbanističkog plana uređenja „Zračna lUuka Čilipi 1“ 

  
Javni uvid trajat će 30 dana, od 10. travnja do 10. svibnja 2013, 

Svaki radni dan od 09,00 do 11,00 sati u Vijećnici Općine Konavle, 
Trumbićev put 25, Cavtat (Vila Banac) 

  
Javno izlaganje održati će se 24. travnja 2013 u 09,00 sati, 

u Domu u Čilipima. 
  

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja 
„Zračna luka Čilipi 1“ mogu se dati u zapisnik o javnom izlaganju, 

postavljanjem pitanja u javnom izlaganju, upisati u Knjigu primjedbi 
koja će biti izložena uz Prijedlog plana, te dostaviti pismeno na adresu 

Općina Konavle, Trumbićev put 25, Cavtat, 
od 10. travnja do zaključno 10. svibnja 2013. 

  
Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljene u roku i čitko napisane, 

te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja. 
  

Prijedlozi i primjedbe koje nisu dostavljene u roku i nisu čitko napisani, 
neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 
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4.   OBJAVA JAVNE RASPRAVE PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
 „ZRAČNA LUKA ČILIPI 1“ U „SLOBODNOJ DALMACIJI“ 29.03.2013.   
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5.   OBJAVA JAVNE RASPRAVE PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
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6.     POPIS POZVANIH SUDIONIKA U JAVNOJ  RASPRAVI PREMA POSEBNOJ 
               OBAVIJESTI  
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7.   OČITOVANJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG URBANISTIČKOG 
       PLANA UREĐENJA „ZRAČNA LUKA ČILIPI 1“ U TIJEKU JAVNE RASPRAVE 

 
 
PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG PLANA: 

 
1.   Antun Pervitić, Močići, 20213 Čilipi; 
2.    Mihaela Skurić, Rusići 11, 20213 Čilipi (datum: 08. Svibnja. 2013.); 
3.    Mještani sela Močići (datum: 09. Svibnja. 2013.); 
4.    Mještani zaseoka Rusići i Miočići (datum: 09. Svibnja. 2013.); 
5.    Mjesni odbor Čilipi, 20213 Čilipi (datum: 08. Svibnja. 2013.); 
6.    Mjesni odbor Močići, Močići 20, 20213 Čilipi (datum: 09. Svibnja. 2013.); 
7.    Nogometni klub Konavljanin – Čilipi, Centar bb, 20213 Čilipi (datum: 08. Svibnja. 2013.); 
8.    Toni Brautović, Močići; 20213 Čilipi (datum: 03. Svibnja. 2013.);  
9.    Tonko Brautović, Močići; 20213 Čilipi (datum: 08. Svibnja. 2013.); 
10. Zračna luka Dubrovnik, Dobrota 24, 20213 Čilipi (datum: 08. Svibnja 2013.) 

 
OČITOVANJA I MIŠLJENJA NA PRIJEDLOG PLANA: 

 
11. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb 

(klasa: 350-02/13-01/4, Urbroj: 376-05-01-13-02, datum: 24. travnja 2013.) – mišljenje; 
12. Hrvatske ceste za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Ispostava 

Dubrovnik, Vladimira Nazora 8 (Klasa: 350-02/13-1/149, Urbroj: 345-552.02/231-13-2, 
datum: 23.04.2013.) – mišljenje; 

13. Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Split, Kralja Zvonimira 35, Split (Urbroj: ST – 
06-12-SS-1621/04, datum: 26.04.2013.) - očitovanje; 

14. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lova i drvne industrije, Ulica Grada   
Vukovara 78, p.p 1034 (Klasa: 350-02/13-01/495; Urbroj: 525-11/0902-13-2, Cavtat, 
25.03.2013.) - očitovanje; 

15. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse; Sektor za nekretnine, graditeljstvo i 
zaštitu okoliša; Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša;) (Klasa: 350-02/12-01/146; 
Urbroj: 512M3-020201-13-18, Zagreb 06. 05. 2013.) - očitovanje; 

16.Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Dubrovačko neretvanska, Služba 
upravnih i inspekcijskih poslova (broj: 511-03-06/4-3/13-13, Dubrovnik, 09.04.2013) – 
mišljenje;  

17. HAKOM – Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Mihanovićeva 9, 
10110 Zagreb (Klasa: 350-05/12-01/199, Urbroj: 376-10/SV-13-4(JŠ); Zagreb 04.04. 
2013.) – mišljenje; 

 

OČITOVANJA I MIŠLJENJA NA PRIJEDLOG PLANA_pristigla izvan roka: 
 
18. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 

Dubrovniku, Cvijete Zuzorić 6, 20 000 Dubrovnik (Klasa: 612-08/09-10/0454, Urbroj: 
532-04-18/9-13-06; Dubrovnik 21.lipnja. 2013.) – primjedbe. 
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8.   OBRAZLOŽENJA O OČITOVANJIMA, PRIJEDLOZIMA I PRIMJEDBAMA 
       SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI 

 

1. ANTE PERVITIĆ, Močići, 20213 Čilipi 
 

Primjedba: 

 

Odgovor: 

Primjedba se ne prihvaća. 
 

Prema Prostornom planu uređenja Općine Konavle („Službeni glasnik Općine Konavle“ br. 
09/07, 01/08 i 06/08) spomenute čestice nalaze se unutar površine infrastrukturnih sustava 
(oznake IS). Zona je vidljivo označena na kartografskom prikazu: 4. Građevinska područja i 
područja posebnih uvjeta za korištenje – 18. Močići u mjerilu 1:5000 PPUO Konavle.  
 

Člankom 117. PPUO Konavle propisani su posebni uvjeti za zonu infrastrukturnih sustava 
Zračne luke Dubrovnik: 
- U infrastrukturnom koridoru Zračne luke mogući su radovi sukladno posebnim zakonima i 
propisima za to područje i programu Zračne luke. U zakonskoj zoni utjecaja Zračne luke 
moguća je gradnja uz ishođenje posebnih uvjeta zračne luke; 
- Uvjeti gradnje u zoni infrastrukturnog sustava Zračne luke (koeficijent izgrađenosti kig, 
koeficijent iskorištenosti kis, površine pod zelenilom, visina izgradnje i razmak između 
građevina) utvrdit će se, obzirom na tehnološke uvjete, izradom cjelovitog UPU-a za šire 
područje aerodroma.  
 

S tim u vezi, unutar površina infrastrukturnih sustava PPUO-om Općine Konavle omogućena je 
gradnja, što uključuje i predmetne čestice. Kako su one u startu predviđene za razvoj same 
zračne luke, sada se kroz izradu ovog UPU-a privode svrsi te sukladno tome ne mogu biti izuzete 
iz namjene infrastrukturni sadržaji. 
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2. MIHAELA SKURIĆ, Rusići 11, 20213 Čilipi  
 

 
 

Odgovor na primjedbu 1.: 

Primjedba se ne prihvaća. 
 

Granica obuhvata Plana definirana je Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja „Zračna 
luka Čilipi 1“ (Službeni glasnik Općine Konavle, broj 10/2011), te istu u tijeku izrade Plana nije 
moguće mijenjati.  
 

Izostavljanje predmetnog područja predmet je Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Konavle. Kako su trenutno Izmjene istog u izradi, Zračna luka Dubrovnik je u svojim 
primjedbama apelirala na izrađivače da to područje izuzmu iz obuhvata UPU-a Zračne luke. 
U načelu, mi se slažemo s Vašom primjedbom te da naselje Čilipi treba rješavati kao jedinstveno 
cjelinu, no u ovom trenutku nismo u mogućnosti odgovoriti pozitivno na vaš zahtjev iz razloga 
gore navedenog.  
 

 



URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA „ZRAČNA LUKA ČILIPI 1“ 
Izvješće o javnoj raspravi 

 

Trames d.o.o., kolovoz 2013. godina 
stranica 56 

 

 
 

Odgovor na primjedbu 2.: 

Primjedbe se djelomično prihvaćaju na način: 
 

    Planirati skretni trak prema Grudi na glavnom ulazu / izlazu iz zračne luke – primjedba se 
prihvaća i uvrstit će se u Nacrt konačnog prijedloga UPU Zračna luka Čilipi 1. 
 

    Prometnica do crkve Sv. Đurđa u prevelikom nagibu i nepreglednom priključku na D-8 –
primjedba se prihvaća, te će se potreba za rekonstrukcijom propisati Odredbama za 
provođenje. Na grafičkom prikazu priključak je prikazan situacijski i kao takav će ostati na 
istom mjestu. Što se tiče njegovih prometno - tehničkih elemenata isti će se prilikom 
rekonstrukcije pristupa definirati sukladno posebnim uvjetima Hrvatskih cesta (koje 
gospodare državnim cestama) i po kojima će se morati uskladiti uzdužni nagib i širina 
pristupa te definirati trokut preglednosti.  
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  Prometnica koja vodi do nogometnog igrališta nema ni nogostupa ni javne rasvjete – 
primjedba se djelomično prihvaća. Mišljenja smo da nije potrebno planirati nogostup, jer 
prometnica funkcionira kao „slijepa“ sa isključivom funkcijom pristupa igralištu pa 
funkcionira kao kolno - pješačka. Planom je predviđeno njeno proširenje na 6,0 m. Predvidjet 
će se trasa javne rasvjete uz prometnicu.  
 

    Predvidjeti širenje D-8 od osi na obje strane – primjedba se ne prihvaća.  
Hrvatske ceste nisu iskazale namjeru širenja koridora državne ceste D-8 naročito obzirom da 
je Prostornim planom uređenja Općine Konavle planirana izgradnja brze ceste. Ipak, 
Prijedlogom ovog UPU-a uz južnu granicu obuhvata, dakle uz D-8 ostavljen je zeleni pojas 
varijabilne širine (od cca 7,00 do cca 13 m) u kojem je moguće širiti prometnicu D-8 u slučaju 
potrebe.  
 

   Parkirališta uz nogometno igralište – primjedba se prihvaća i uvrstit će se u Nacrt konačnog 
prijedloga Plana. Planirano parkiralište smjestit će se istočno od nogometnog igrališta, te će 
zajedno sa zonom igrališta činiti izdvojeno područje rekreacijske namjene veličine max. 
10.000 m2. Potreban broj parkirališnih mjesta propisat će se Odredbama za provođenje.  
 

   Potrebno je planirati trgove i nogostupe uz lokalnu prometnicu – primjedba se djelomično 
prihvaća. Dio građevinskog područja naselja Čilipi koje je u obuhvatu Plana u cijelosti je 
izgrađeno te na tom prostoru nije moguće planirati trg, ili nogostup uz lokalnu prometnicu. 
Planiranje nogostupa na strani objekata koji su unutar obuhvata ovog UPU-a zahtijevalo bi  
zadiranje u parcele postojećih objekata. Nogostup će se ucrtati u Nacrtu prijedloga Plana 
samo na zaštitnim zelenim površinama uz lokalnu prometnicu, odnosno na neizgrađenim 
katastarskim česticama k.č.br. 52/3, 53/1, 53/3, 53/4 i 54, sve k.o. Čilipi.  
 

    Biciklistički promet u naselju Čilipi i unutar zračne luke  - primjedba se ne prihvaća.  
Kako je navedeno u primjedbi gore, planiranje nogostupa, te planiranje biciklističke trake uz 
isti na strani objekata koji su unutar obuhvata ovog UPU-a zahtijevalo bi zadiranje u parcele 
postojećih objekata. Za planiranje biciklističkog prometa unutar Zračne luke ne vidimo 
potrebu, jer isti nije moguće povezati sa nekim postojećim smjerom biciklističkog prometa, a 
svi priključci na zonu zračne luke vezani su isključivo na državnu cestu koja je preopasna za 
odvijanje biciklističkog prometa.    

 

    Unutar zaštitnog zelenog pojasa zapadno od izgrađenog dijela naselja Čilipi omogućiti 
rekreacijske površine za dječje igralište, bočalište i sl.  – primjedba se ne prihvaća.  
Dio građevinskog područja naselja Čilipi koje je u obuhvatu Plana u cijelosti je izgrađeno, a 
jedine dvije neizgrađene čestice (k.č. 52/2 i 52/5, k.o. Čilipi) u privatnom su vlasništvu, te se 
na njima ne može planirati rekreacijska namjena bez zahtjeva i odobrenja vlasnika.  
Ukoliko bi se zona rekreacije pojavila izvan građevinskog područja, Prostornim planom 
uređenja Općine Konavle propisuje se minimalna površina od 5.000 m2, te je takav zahtjev 
opravdan samo u slučaju da se radi o obliku organizirane aktivnosti koja je vezana na 
raznovrsne atrakcije prirodne okoline, a za koji je potrebno razraditi Program. 
S tim u vezi nabrojanim, primjedba se ne prihvaća.   
Predmetne rekreacijske površine trebalo bi rješavati u sklopu većeg dijela naselja Čilipi koji 
nije u obuhvatu ovog Plana.  
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Odgovor na primjedbu 3.: 

Primjedba se ne prihvaća. 
 

Granica obuhvata Plana definirana je Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja „Zračna 
luka Čilipi 1“ (Službeni glasnik Općine Konavle, broj 10/2011), te istu u tijeku izrade Plana nije 
moguće mijenjati, stoga zonu posebne namjene nije moguće isključiti iz obuhvata Plana. 
 
Izostavljanje predmetnog područja predmet je Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Konavle. Kako su trenutno Izmjene istog u izradi, Zračna luka Dubrovnik je u svojim 
primjedbama apelirala na izrađivače da to područje izuzmu iz obuhvata UPU-a Zračne luke. 
 
U načelu, mi se slažemo s Vašom primjedbom. Smatramo potrebnim sadašnji obuhvat UPU 
Zračne luke Čilipi 1 u Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Konavle 
podijeliti na dva UPU-a.  
 
Jedan koji bi se ticao same Zračne luke, a drugi koji bi uključio zonu posebne namjene (vojnu 
lokaciju „Čilipi“), dio izgrađenog građevinskog područja naselja Čilipi i postojeće nogometno 
igralište koji su sada unutar obuhvata ovog UPU-a, a koji bi se trebali integralno sagledavati u 
kontekstu uređenja cjelokupnog naselja Čilipi ili buduće prenamjene vojne zone kako bi se 
područje cjelovito sagledalo i planiralo.    
 
Pitanje planiranja sadržaja unutar zone posebne namjene te podjele same zone biti će riješeno 
nakon konačne odluke Ministarstva obrane RH.  
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Odgovor na primjedbu 4.: 

Primjedba se djelomično prihvaća. 
 

Površine o kojima govorite su dodatni parkirališni prostori koji su ostavljeni kao pričuva i nisu 
neophodni po sadašnjem dimenzioniranju potrebnih parking mjesta.  
 

Sukladno Vašem upitu, a i kroz druge primjedbe redefinirat će se ove zone na način da će se 
zona dodatnih parkirališnih prostora (IS27) južno od stajanke zapad prenamijeniti cjelokupno u 
zaštitnu zonu (nove oznake Zz2) koja će se dodatno proširiti prema sjeveru sa istovremenim 
smanjenjem stajanke zapad za istu površinu. Površina nove zaštitne zone Zz2 iznosit će oko 
21.721 m2.  Funkcija zaštitne zone biti će stvaranje fizičke ozelenjene barijere (umjetnog brda) 
između stajanke i magistrale, uz smještaj deflektora zraka, i bukobrana. 
 

Zona dodatnih parkirališnih prostora (IS27) južno od stajanke istok prenamijenit će se 
djelomično u zaštitnu zonu (nove oznake Zz1) čija će funkcije biti stvaranje fizičke ozelenjene 
barijere između stajanke i magistrale. Površina nove zaštitne zone (Zz1) iznosit će oko 4.397 
m2. Na stajanci istok predviđena je postava deflektora zraka te bukobrana koji bi trebali 
minimalizirati negativne utjecaje.  
Dodatno, kao zaštita od ispušnih plinova i buke propisat će se operacije upravljanja 
zrakoplovima na način da zrakoplovi neće paliti motore na pozicijama stajanki, već će isti biti 
„izgurani“ do rulne staze.  
 

Svi nabrojani sadržaji i mjere propisati će se Odredbama za provođenje UPU-a, te ucrtati u 
grafičke dijelove Plana.  
 

Vidjeti grafički Prilog 1, 2 i 3. na stranicama 61. i 63. ovog Izvješća.  
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3. MJEŠTANI SELA MOČIĆI 
 
Primjedba:  

 
 
Odgovor: 
Primjedba se djelomično prihvaća. 
 
Stajanku zapad i zonu avio – goriva nije moguće ukloniti iz Plana radi potrebe proširenja i 
moderniziranja zračne luke (planiranja nove izgradnje i infrastrukture), a sve u cilju prihvata 
planiranih oko 3,98 miliona putnika do 2032. godine. Položaji planiranih sadržaja diktirani su 
već postojećim sadržajima, te je limitirana mogućnost razmještaja svih potrebnih planiranih 
sadržaja, a da oni svojim kapacitetom zadovoljavaju potrebe proširenja zračne luke.   
 
Da bi se smanjili utjecaji buke i emisije štetnih plinova u okoliš zona dodatnih parkirališnih 
prostora (IS27) južno od stajanke zapad prenamijenit će se cjelokupno u zaštitnu zonu (nove 
oznake Zz2) koja će se dodatno proširiti prema sjeveru s istovremenim smanjenjem stajanke 
zapad za istu površinu.  
 
Površina nove zaštitne zone Zz2 (zelena isprekidana linija na grafičkom prilogu br. 1) iznosit će 
oko 21.721 m2. Na najužem dijelu biti će širine oko 60 m a na najširem oko 85 m.  
Funkcija zaštitne zone biti će stvaranje fizičke ozelenjene barijere (umjetnog brda) između 
stajanke i magistrale, uz smještaj deflektora zraka, i bukobrana. 
 
U okviru umjetnog brda planira se izgradnja garažnog objekta za smještaj vozila zračne luke koji 
će biti okrenut prema stajanci Zapad. Umjetno brdo, kao dio zaštitne zone, imati će dubinu od 
oko 41 m (uključivo i garaža ispod brda), a protezat će se  od istočne granice skladišta avio 
goriva do pred zgradu Sezonskog terminala gdje završava bez spoja sa samim objektom 
Sezonskog terminala. 
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Dodatno, kao zaštita od ispušnih plinova i buke propisat će se operacije upravljanja 
zrakoplovima na način da zrakoplovi neće paliti motore na pozicijama stajanke, već će isti biti 
„izgurani“ do rulne staze.  
 
Propisat će se obveza izgradnje zaštitne zone (Zz2) sa umjetnim zelenim brdom, te izgradnja 
deflektora zraka i bukobrana istovremeno sa izgradnjom južnog dijela zapadne stajanke. 
 

Svi nabrojani sadržaji i mjere propisati će se Odredbama za provođenje UPU-a, te ucrtati u 
grafičke dijelove Plana.  
 

 
Prilog 1: Izvod iz korigiranog kartografskog prikaza 1. Korištenje i namjena površina .  

Prikaz planirane zaštitne zone ZZ2 (zelena isprekidana linija) s umjetnim brdom i garažom ispod njega, te deflektorima i bukobranima uz rub  
stajanke  

 
 
 
 
 
 

 
Prilog 2: Izvod iz korigiranog kartografskog prikaza 2A. Cestovni promet 

Karakterističan presjek planiranog umjetnog, ozelenjenog brda  
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4. MJEŠTANI ZASEOKA RUSIĆI I MIOČIĆI 
 
Primjedba:  

 

 
 

Odgovor: 

Primjedba se djelomično prihvaća. 
 

Stajanku istok te hangar nije moguće ukloniti iz Plana radi potrebe proširenja i moderniziranja 
zračne luke (planiranja nove izgradnje i infrastrukture), a sve u cilju prihvata planiranih oko 3,98 
miliona putnika do 2032. godine. Položaji planiranih sadržaja diktirani su već postojećim 
sadržajima, te je limitirana mogućnost razmještaja svih potrebnih planiranih sadržaja.  
 

Planirana je izgradnja sustava za odvodnju oborinskih voda sa separatorima koji će upuštati 
oborinske vode u teren preko upojnih bunara što će riješiti problem odvodnje oborinskih voda.  
 

Da bi se smanjili utjecaji buke i emisije štetnih plinova u okoliš zona dodatnih parkirališnih 
prostora (IS27) južno od stajanke istok prenamijenit će se djelomično u zaštitnu zonu (nove 
oznake Zz1) čija će funkcije biti stvaranje fizičke ozelenjene barijere između stajanke i 
magistrale. Površina nove zaštitne zone (Zz1) iznosit će oko 4.397 m2.  
 
Također na stajanci zrakoplova predviđena je postava deflektora zraka te bukobrana koji bi 
trebali minimalizirati negativne utjecaje.  
 
Dodatno, propisat će se operacije upravljanja zrakoplovima na način da zrakoplovi neće paliti 
motore na pozicijama stajanke, već će isti biti „izgurani“ do rulne staze. 
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Propisat će se obveza izgradnje zaštitne zone (Zz1) istovremeno sa izgradnjom južnog dijela 
istočne stajanke. Prilikom izgradnje prve faze istočne stajanke propisati će se obaveza izgradnje 
deflektora zraka i bukobrana na privremenoj južnoj granici istočne stajanke koji će se izmjestiti 
kod realizacije cjelokupne stajanke uz njezin južni rub, sve prema Pravilniku o aerodromima (NN 
64/12). 
Svi nabrojani sadržaje i mjere propisat će se Odredbama za provođenje UPU-a, te ucrtati u 
grafičke dijelove Plana.  
 

 
Prilog 3: Izvod iz korigiranog kartografskog prikaza 1. Korištenje i namjena površina. 

Prikaz nove zaštitne zone ZZ1 (zelena isprekidana linija), te deflektora i bukobrana uz rub stajanke 
 
 

 
 

5. Mjesni odbor Čilipi, 20213 Čilipi 
 

Primjedba:  

 
Odgovor: 

Primjedba se prihvaća. 

Planom će se omogućiti izgradnja zatraženih pratećih objekata nogometnog igrališta, te 
dodatno omogućiti izgradnja parkirališta, uz napomenu da će se pri ishodovanju potrebnih 
dozvola za građenje morati dobiti prethodna suglasnost nadležnih službi sukladnu odredbama 
Pravilnika o aerodromima (NN, 64/12). Točan položaj istih ovisiti će o posebnim uvjetima 
nadležnih službi. Zona igrališta sa pratećim sadržajima činit će izdvojeno područje rekreacijske 
namjene veličine max. 10.000 m2.  
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Navedene mjere propisat će se Odredbama za provođenje UPU-a, te ucrtati u grafičke dijelove 
Plana.  
 

 
Prilog 4: Izvod iz korigiranog kartografskog prikaza 1. Korištenje i namjena površina. 

Proširenje zone športsko – rekreacijske namjene na maksimalno 10.000 m2.  

 
6. Mjesni odbor Močići, Močići 20, 20213 Čilipi 
 

Primjedba br.1:  
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Odgovor na primjedbu 1.: 

Primjedba se djelomično prihvaća. 

 
Stajanku zapad nije moguće ukloniti iz Plana radi potrebe proširenja i moderniziranja zračne 
luke (planiranja nove izgradnje i infrastrukture), a sve u cilju prihvata planiranih oko 3,98 
miliona putnika do 2032. godine. Položaji planiranih sadržaja diktirani su već postojećim 
sadržajima, te je limitirana mogućnost razmještaja svih potrebnih planiranih sadržaja.  
 

Zonu parkirališnih prostora (IS26) uz rub obuhvata Plana prema naselju Močići nije moguće 
ukloniti iz Plana radi proračunatog prometnog opterećenja i povećanja broja putnika na oko 
3.98 miliona do planirane 2032. godine.  
 

Da bi se smanjili utjecaji buke i emisije štetnih plinova u okoliš zona dodatnih parkirališnih 
prostora (IS27) južno od stajanke zapad prenamijenit će se cjelokupno u zaštitnu zonu (nove 
oznake Zz2) koja će se dodatno proširiti prema sjeveru sa istovremenim smanjenjem stajanke 
zapad za istu površinu.  
 

Površina nove zaštitne zone Zz2 iznosit će oko 21.721 m2. Na najužem dijelu biti će širine oko 
60 m a na najširem oko 85 m.  
 

Funkcija zaštitne zone biti će stvaranje fizičke ozelenjene barijere (umjetnog brda) između 
stajanke i magistrale, uz smještaj deflektora zraka, i bukobrana. 
 

U okviru umjetnog brda planira se izgradnja garažnog objekta za smještaj vozila zračne luke koji 
će biti okrenut prema stajanci Zapad. Umjetno brdo, kao dio zaštitne zone, imati će dubinu od 
oko 41 m (uključivo i garaža ispod brda), a protezat će se  od istočne granice skladišta avio 
goriva do pred zgradu Sezonskog terminala gdje završava bez spoja sa samim objektom 
Sezonskog terminala. 
 

Dodatno, kao zaštita od ispušnih plinova i buke propisat će se operacije upravljanja 
zrakoplovima na način da zrakoplovi neće paliti motore na pozicijama stajanke, već će isti biti 
„izgurani“ do rulne staze.  
 

Propisat će se obveza izgradnje zaštitne zone (Zz2) sa umjetnim zelenim brdom, te izgradnja 
deflektora zraka i bukobrana istovremeno sa izgradnjom južnog dijela zapadne stajanke. 
 

Svi nabrojani sadržaji i mjere propisati će se Odredbama za provođenje UPU-a, te ucrtati u 
grafičke dijelove Plana.  
 

Vidjeti grafički Prilog 1 i 2. na stranici 61. Izvješća.  
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Primjedba br.2:  
 

 
 

Odgovor na primjedbu 2.: 

Primjedba se ne prihvaća. 

 
Kao što je navedeno u odgovoru na vašu primjedbu br. 1 položaji planiranih sadržaja diktirani su 
već postojećim sadržajima, te je limitirana mogućnost razmještaja svih potrebnih planiranih 
sadržaja, a da oni svojim kapacitetom zadovoljavaju potrebe proširenja zračne luke.   
 
Područje zone posebne namjene ne može se koristiti kao moguća stajanka komercijalne 
avijacije uslijed svoje udaljenosti od uzletno - sletne staze i stazi za vožnju, te zbog svoje 
udaljenosti od postojećih i planiranih putničkih terminala. 
 
Prema prostornim planovima višeg reda, zonu posebne namjene moguće je prenamijeniti u 
gospodarsku poslovnu namjenu. Moguće su uslužno – trgovačko - servisne djelatnosti 
primjerene potrebama korisnika i poslovnom značaju Zračne luke, te tim određenjem ona ne 
može služiti za planiranje operativnih površina Zračne luke.  
 
7. Nogometni klub Konavljanin – Čilipi, Centar bb, 20213 Čilipi 
 
Primjedba:  

 
Odgovor: 

Primjedba se prihvaća. 

Planom će se omogućiti izgradnja zatraženih pratećih objekata nogometnog igrališta, te 
dodatno omogućiti izgradnja parkirališta, uz napomenu da će se pri ishodovanju potrebnih 
dozvola za građenje morati dobiti prethodna suglasnost nadležnih službi sukladnu odredbama 
Pravilnika o aerodromima (NN, 64/12). Točan položaj istih ovisiti će o posebnim uvjetima 
nadležnih službi.  Zona igrališta sa pratećim sadržajima činit će izdvojeno područje rekreacijske 
namjene veličine max. 10.000 m2.  
Navedene mjere propisat će se Odredbama za provođenje UPU-a, te ucrtati u grafičke dijelove 
Plana.  
 

Vidjeti grafički Prilog 4. Na stranici 64. ovog Izvješća.  
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8. Toni Brautović, Močići; 20213 Čilipi 
 

Primjedba:  

 
 

Odgovor: 

Primjedba se ne prihvaća.   
 
Prema Prostornom planu uređenja Općine Konavle („Službeni glasnik Općine Konavle“ br. 
09/07, 01/08 i 06/08) spomenuta čestica nalazi se unutar površine infrastrukturnih sustava 
(oznake IS). Zona IS je vidljivo označena na kartografskom prikazu: 4. Građevinska područja i 
područja posebnih uvjeta za korištenje – 18. Močići u mjerilu 1:5000 PPUO Konavle.  
 

Člankom 117. PPUO Konavle propisani su posebni uvjeti za zonu infrastrukturnih sustava 
Zračne luke Dubrovnik: 
- U infrastrukturnom koridoru Zračne luke mogući su radovi sukladno posebnim zakonima i 
propisima za to područje i programu Zračne luke. U zakonskoj zoni utjecaja Zračne luke 
moguća je gradnja uz ishođenje posebnih uvjeta zračne luke; 
- Uvjeti gradnje u zoni infrastrukturnog sustava Zračne luke (koeficijent izgrađenosti kig, 
koeficijent iskorištenosti kis, površine pod zelenilom, visina izgradnje i razmak između 
građevina) utvrdit će se, obzirom na tehnološke uvjete, izradom cjelovitog UPU-a za šire 
područje aerodroma.  
 

S tim u vezi, unutar površina infrastrukturnih sustava PPUO-om Općine Konavle omogućena je 
gradnja, što uključuje i predmetnu česticu. Kako je ona u startu predviđena za razvoj same 
zračne luke, sada se kroz izradu ovog UPU-a privodi svrsi te sukladno tome ne može biti izuzeta 
iz namjene infrastrukturni sadržaji. 
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9. Tonko Brautović, Močići; 20213 Čilipi 

 
Primjedba:  

 
Odgovor: 

Primjedba se ne prihvaća.   
 
Prema Prostornom planu uređenja Općine Konavle („Službeni glasnik Općine Konavle“ br. 
09/07, 01/08 i 06/08) spomenute čestice nalaze se unutar površine infrastrukturnih sustava 
(oznake IS). Zona IS je vidljivo označena na kartografskom prikazu: 4. Građevinska područja i 
područja posebnih uvjeta za korištenje – 18. Močići u mjerilu 1:5000 PPUO Konavle.  
 

Člankom 117. PPUO Konavle propisani su posebni uvjeti za zonu infrastrukturnih sustava 
Zračne luke Dubrovnik: 
- U infrastrukturnom koridoru Zračne luke mogući su radovi sukladno posebnim zakonima i 
propisima za to područje i programu Zračne luke. U zakonskoj zoni utjecaja Zračne luke 
moguća je gradnja uz ishođenje posebnih uvjeta zračne luke; 
- Uvjeti gradnje u zoni infrastrukturnog sustava Zračne luke (koeficijent izgrađenosti kig, 
koeficijent iskorištenosti kis, površine pod zelenilom, visina izgradnje i razmak između 
građevina) utvrdit će se, obzirom na tehnološke uvjete, izradom cjelovitog UPU-a za šire 
područje aerodroma.  
 

S tim u vezi, unutar površina infrastrukturnih sustava PPUO-om Općine Konavle omogućena je 
gradnja, što uključuje i predmetne čestice. Kako su one u startu predviđene za razvoj same 
zračne luke, sada se kroz izradu ovog UPU-a privode svrsi te sukladno tome ne mogu biti izuzete 
iz namjene infrastrukturni sadržaji. 
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10. Zračna luka Dubrovnik, Dobrota 24, 20213 Čilipi 

 
 

Primjedba se prihvaća, te će navedeno biti uvršteno u kartografski prikaz 2D. 
Vodnogaospodarski sustavi Nacrta konačnog prijedloga Plana. 
 

Sukladno tome tekstualno će se obraditi izmještanje dijela magistralnog voda vodoopskrbe, te 
će se u dijelove Plana Knjiga I i Knjiga II dodati sljedeće:  
 

Knjiga II 
1.1.3.3.1. VODOOPSKRBA 
Vodoopskrba unutar zone Zračne luke 
 
Magistralnim vodoopskrbnim cjevovodom A.C.C. DN 300 mm koji dijelom prelazi preko 
obuhvata Plana opskrbljuje se predmetno područja, a mjesto spoja je glavno vodomjerno okno 
na spoju glavne izlazne prometnice iz ZLD i državne ceste D-8. Trasa glavnog magistralnog 
cjevovoda od naselja Zvekovica prema ZLD položena je uz JTC do zapadnog dijela zahvata 
odnosno do početka usjeka JTC. Na tom dijelu trasa cjevovoda ulazi u područje ZLD u pravcu 
zapad - istok te ide uz postojeću zaštitnu ogradu do postojeće lokalne prometnice koja dolazi iz 
smjera groblja. Neposredno prije postojeće prometnice cca 150 m trasa cjevovod izlazi izvan 
područja ZLD te trasa ide pored groblja gdje ulazi u trup postojeće prometnice. Dalje trasa prati 
smjer groblje  - biološki pročistač i nakon cca 200 m ulazi ponovno u područje ZLD. Na glavnom 
ulazu u ZLD trasa cjevovoda prelazi sa sjeverne strane JTC okomito na južnu stranu JTC te dalje 
nastavlja prema naselju Čilipi prometnicom čiji je priključak preko puta benzinske postaje. 
Kao što je navedeno magistralni cjevovod je izgrađen od azbestno cementnih cijevi čija je 
upotreba u vodoopskrbni zabranjena. Tehnički uvjeti eksploatacije predmetnog cjevovoda 
očituju se čestim pucanjem cjevovoda naročito u sušnom periodu godine kad uslijed sušenja tla 
dolazi do promjena napona u tlu i puknuća cijevi. Azbestno cementne cijevi su dosta krte te su 
lomovi pravilni i s minimalnim dilatacijom mjesta puknuća što otežava otkrivanje mjesta 
puknuća jer je istjecanje usporeno i dugotrajno. U smislu sigurne i pouzdane vodoopskrbe ZLD i 
gravitirajućih naselja predmetni cjevovod predstavlja slabu i osjetljivu točku. 
 

2.1.3. Prometna i komunalna infrastruktura 

 

Magistralnim vodoopskrbnim cjevovodom A.C.C. DN 300 mm koji dijelom prelazi preko 
obuhvata Plana opskrbljuje se predmetno područja. Cjevovod je izgrađen od azbestno 
cementnih cijevi čija je upotreba u vodoopskrbni zabranjena. Tehnički uvjeti eksploatacije 
predmetnog cjevovoda očituju se čestim pucanjem cjevovoda naročito u sušnom periodu godine 
kad uslijed sušenja tla dolazi do promjena napona u tlu i puknuća cijevi. Azbestno cementne 
cijevi su dosta krte te su lomovi pravilni i s minimalnim dilatacijom mjesta puknuća što otežava 
otkrivanje mjesta puknuća jer je istjecanje usporeno i dugotrajno. U smislu sigurne i pouzdane 
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vodoopskrbe ZLD i gravitirajućih naselja predmetni cjevovod predstavlja slabu i osjetljivu točku, 
te je njegova rekonstrukcija nužna.  
Obzirom na postavljenu koncepciju razvoja Zračne luke Dubrovnik trasu cjevovoda potrebno je 
dijelom izmjestiti. Detaljnije razrađeno u točci 3.5. Komunalna infrastruktura, 3.5.3. 
Vodoopskrbni sustav ovog tekstualnog dijela Plana.  
 
3.5.3.  VODOOPSKRBNI SUSTAV 

 

Kao što je navedeno u analizi postojećeg stanja, pod točkom 1.1.3.3. Komunalna infrastruktura, 
1.1.3.3.1. Vodoopskrba u pogledu vrste materijala te postojećeg tehničkog stanja magistralni 
cjevovod A.C.C. DN 300 mm predstavlja slabu i osjetljivu točku u pogledu sigurne i pouzdane 
vodoopskrbe ZLD i gravitirajućih naselja te je rekonstrukcija cjevovoda nužna. 
 
Obzirom na postavljenu koncepciju razvoja područja ZLD te prostorne organizacije postojeću 
trasu cjevovoda unutar obuhvata Plana nije moguće zadržati. Glede navedenog trasa cjevovoda 
položena je preko buduće nove zapadne stajanke zapad te spremišta goriva. Na ovom dijelu 
trasu cjevovoda potrebno je izmjestiti izvan područja ZLD u zaštitni pojas JTC od glavnog ulaza 
na ZLD do budućeg ulaza na i prometnice za spremište goriva. Dalje trasa izmještenog cjevovod 
je u trupu prometnice od ulaza za spremište goriva do postojećeg groblja. 
 
Na lokaciji nakon groblja trasa izmještenog cjevovoda prati postojeću prometnicu prema sjeveru 
do ulaska u područje ZLD i servisnu prometnicu koja je planirana južnim dijelom područja ZLD 
prema zapadu. Servisna prometnica je unutar područja ZLD i s južne strane odvojena je 
sigurnosnom ogradom. Trasa izmještanje cjevovoda planirana je u trupu servisne prometnice s 
njene južne strane neposredno do ograde tako da cjevovod ostaje izvan ograde odnosno 
neposredno je uz nju sa osiguranim pristupom za održavanje. 
 
Dalje trasa cjevovod prema zapadu izlazi u zaštitni pojas JTC na mjesto postojećeg cjevovoda. 
Dalje trasa prati postojeću trasu cjevovoda a kod pozicije početka signalnih svjetala prati i 
buduću trasu gravitacijskog kolektora ZLD – Zvekovica. 
 
Knjiga I – Odredbe za provođenje 
5.3.1.      UVJETI GRADNJE VODOOPSKRBNE MREŽE 
 

Upisat će se novi članak ispred podnaslova 5.3.1.1. VODOOPSKRBNA MREŽA UNUTAR ZONE 
ZRAČNE LUKE koji glasi: 
 

(1) Postojeći magistralni vodoopskrbni cjevovod A.C.C. DN 300 u pogledu vrste materijala te 
postojećeg tehničkog stanja predstavlja slabu i osjetljivu točku u pogledu sigurne i 
pouzdane vodoopskrbe ZLD i gravitirajućih naselja te je rekonstrukcija cjevovoda nužna. 
Također, obzirom na postavljenu koncepciju razvoja područja ZLD te prostorne 
organizacije postojeću trasu cjevovoda unutar obuhvata Plana potrebno je izmjestiti.   

(2) Trasa postojećeg cjevovoda položena je preko planirane stajanke - zapad te spremišta 
avio goriva. Na ovom dijelu trasu cjevovoda potrebno je izmjestiti izvan područja ZLD u 
zaštitni pojas JTC od glavnog ulaza na ZLD do budućeg ulaza na i prometnice za 
spremište goriva. Dalje trasa izmještenog cjevovoda je u trupu prometnice od ulaza za 
spremište goriva do postojećeg groblja. Na lokaciji nakon groblja trasa izmještenog 
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cjevovoda prati postojeću prometnicu prema sjeveru do ulaska u područje ZLD i servisnu 
prometnicu koja je planirana južnim dijelom područja ZLD prema zapadu. Servisna 
prometnica je unutar područja ZLD i s južne strane odvojena je sigurnosnom ogradom. 
Trasa izmještanje cjevovoda planirana je u trupu servisne prometnice s njene južne 
strane neposredno do ograde tako da cjevovod ostaje izvan ograde odnosno neposredno 
je uz nju sa osiguranim pristupom za održavanje. Dalje trasa cjevovoda prema zapadu 
izlazi u zaštitni pojas JTC na mjesto postojećeg cjevovoda. Dalje trasa prati postojeću 
trasu cjevovoda a kod pozicije početka signalnih svjetala prati i buduću trasu 
gravitacijskog kolektora ZLD – Zvekovica. 

 

 
 
Primjedba se prihvaća, te će spremnici vode biti uvršteni u kartografski prikaz 2D. 
Vodnogospodarski sustavi Nacrta konačnog prijedloga Plana. 
 

 
 
Primjedba se prihvaća, te će uočene navedene ispravke biti uvrštene u kartografski prikaz 2D. 
Vodnogospodarski sustavi Nacrt konačnog prijedloga Plana. 
 

 

 

Primjedba se prihvaća, te će planirana servisna prometnica biti uvrštena u sve kartografske 
prikaze Nacrta konačnog prijedloga Plana. 
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Primjedba se prihvaća, isto će biti uvršteno u tekstualne dijelove Nacrta konačnog prijedloga 
Plana.  
 

 

 

Primjedba se prihvaća, te će uočene navedene ispravke biti uvrštene u kartografski prikaz 2B. 
Operativne površine zračnog prometa Nacrta konačnog prijedloga Plana. 
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Primjedba se prihvaća. 
 
 

 
 

Primjedba se prihvaća. 
 

 
 

Primjedba se prihvaća, s time da će se Odredbama za provođenje omogućiti fleksibilno 
formiranje otvorenog i zatvorenog prostora prema stvarnoj količini otpada koja će se dogoditi u 
zračnoj luci s povećanjem prometa.  
 
 
 

11. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb  
 

Nema primjedbi. 
 

12. Hrvatske ceste za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Ispostava Dubrovnik,  
      Vladimira Nazora 8 

 
Nema primjedbi, s napomenom da je svaki priključak na državnu cestu moguć isključivo uz 
posebne uvjete građenja Hrvatskih cesta d.o.o. u upravnom postupku.  
 
13. Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Split, Kralja Zvonimira 35, Split 

 
Nema primjedbi. 
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14. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lova i drvne industrije, Ulica Grada 
      Vukovara 78, p.p 1034 
 
Nema primjedbi, odnosno obavještavaju da nisu nadležni za davanje planskih smjernica i 
mišljenja na Urbanistički plan uređenja.  
 
15. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse; Sektor za nekretnine, graditeljstvo i 
      zaštitu okoliša; Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zagreb 
 
Nema primjedbi, uz napomenu da je u daljnjem tijeku izrade UPU-a potrebno ishoditi 
suglasnost ovog Ministarstva na Konačni prijedlog Plana.  
 
 

16. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Dubrovačko neretvanska,  
       Služba upravnih i inspekcijskih poslova, Dubrovnik 

 
UPU Zračna luka Čilipi 1, između ostalog, sukladno članku 23. Zakona o zaštiti od požara (NN 
92/10) mora sadržavati sljedeće stavke:  
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Primjedba se prihvaća. 
U Odredbe za provođenje Plana (Knjiga I) članak 151, stavak 5.; članak 152. Stavak 1; članak 
153. Stavak 1; članak 159. Skladišta; te članak 161, stavak 1. uključene su zahtjevane stavke 
Vašeg prvotnog dopisa (broj 511-03-06/4-16/2-12, Dubrovnik, 01.06.2012. godine).  
Stavka 1. navedena ovim dopisom, a koja se razlikuju od prijašnjeg uvrstit će se u Nacrt 
konačnog prijedloga Plana u Odredbe za provođenje u članak 151, kao nova stavka 5.  
 

NAPOMENA: brojevi članaka će se izmijeniti u Nacrtu prijedloga Plana radi dodavanja novih stavki prema 
svim zahtjevima sa Javne rasprave.  

 
 

17. HAKOM – Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Mihanovićeva 9, Zagreb 
 

 

Nema primjedbi.  
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18. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 
      Dubrovniku, Cvijete Zuzorić 6, 20 000 Dubrovnik 
 

 
 
Primjedba se prihvaća.  
Izbrisat će se dosadašnji stavak 2 i 3, te će preformulirani članak 121. u Nacrtu konačnog 
prijedloga Plana glasiti ovako:  
 
(1) Unutar obuhvata Plana uz postojeću crkvu Sv. Đurđe u Močićima nalazi se groblje 

površine 0,17 ha. Prikazano je u kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina. 
(2) Ovim Planom groblje se zadržava u postojećim gabaritima.   
(3) Postojeće groblje uz crkvu Sv. Đurđa u Močićima preventivno je zaštićeno kulturno 

dobro (Klasa: UP/I-612-08/09-05/0337, Ur.broj: 532-04-21/8-09-1, od 03. Kolovoza 
2009), te su nova gradnja i radovi na uređenju groblja mogući samo uz suglasnost 
nadležnog tijela, tj. Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.  

 
NAPOMENA: broj članka će se izmijeniti u Nacrtu prijedloga Plana radi dodavanja novih stavki prema 
svim zahtjevima sa Javne rasprave.  
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9.   ZAPISNIK S JAVNE RASPRAVE PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA 
  UREĐENJA „ZRAČNA LUKA ČILIPI 1“  
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10.   POPIS SUDIONIKA NA JAVNOJ RASPRAVI 
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