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OPĆINSKI   NAČELNIK 
 
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09.), članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (76/07, 38/09, 55/11) i članka 47, 
Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle, broj 04/09),općinski načelnik Općine Konavle donio je  

 
Z A K L J U Č A K 

 
1. Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07, 38/09, 55/11), a temeljem Izvješća 

o ponovljenoj Javnoj raspravi i Prijedloga urbanističkog plana uređenja ''Cavtat sa Zvekovicom'' za ponovljenu 
Javnu raspravu, utvrđuje se Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja ''Cavtat sa Zvekovicom''. 
Nacrt konačnog prijedloga plana iz prethodnog stavka sadrži: 

 
A  TEKSTUALNI  DIO  

I.  UVOD 
II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE 
1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena  
2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti  
2.1.  Uvjeti smještaja građevina gospodarske namjene - poslovne (K) 
2.2.  Uvjeti smještaja građevina gospodarske namjene - ugostiteljsko-turističke (T) 
2.3.  Uvjeti smještaja građevina gospodarske namjene u zonama mješovite namjene (M1/M2) 
3. Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti  
4. Uvjeti i način gradnje stambenih i stambeno-poslovnih građevina  
5.  Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske  i  

komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama  
5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže  
5.1.1. Cestovni promet  
5.1.2.  Pomorski promet 
5.1.3.  Zračni promet 
5.2.  Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže  
5.3.  Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže  
5.3.1.  Elektronergetski sustav 
5.3.2.  Vodoopskrbni sustav 
5.3.3.  Odvodnja otpadnih voda 
5.4.  Groblja  
6. Uvjeti uređenja športsko-rekreacijskih i javnih zelenih površina  
7. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih  vrijednosti  
7.1.  Zaštićene prirodne vrijednosti 
7.2.  Zaštićene kulturno-povijesne cjeline, građevine i ambijentalne vrijednosti  
7.3.  Povijesna jezgra Cavtata – opće smjernice zaštite 
8. Postupanje s otpadom  
9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš  
10. Mjere provedbe plana  
10.1. Obveza izrade detaljnih planova uređenja  

 
  B  GRAFIČKI  DIO koji se sastoji od kartografskih prikaza u mjerilu 1:2000 
  0.  KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA – postojeće stanje 
  1.  KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 
  2.  INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE:  
  2.1.  Promet 
  2.2.  Elektroenergetika i telekomunikacije 
  2.3.  Vodnogospodarski sustav: Vodoposkrba 
  2.4. Vodnogospodarski sustav: Odvodnja otpadnih voda 
  3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA  
  3.1. Prirodna baština i krajobraz 
  3.2. Graditeljska baština – arheološka baština 
  3.3. Graditeljska baština – kulturna baština 

3.4. Područja posebnih ograničenja u korištenju, Područja primjene posebnih mjera uređenja i 
zaštite, Područja primjene planskih mjera zaštite 

  3.5. Oblici korištenja 
  4. NAČINI I UVJETI GRADNJE – Način gradnje 
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C  OBVEZNI  PRILOZI  
PRILOG I. Obrazloženje Plana 
UVOD  
1.  POLAZIŠTA  
1.1. Položaj, značaj i posebnosti naselja Cavtat i Zvekovica 
1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru 
1.1.2. Prostorno-razvojne značajke 
1.1.2.1. Prirodno-geografske karakteristike 
1.1.2.2. Demografska osnova 
1.1.2.3. Gradsko područje Cavtat–Zvekovica unutar sustava središnjih naselja Županije  
1.1.3. Infrastrukturna opremljenost 
1.1.3.1. Prometni sustav 
1.1.3.2. Elektroenergetski sustav 
1.1.3.3. Vodnogospodarski sustav 
1.1.3.4. Telekomunikacijska mreža 
1.1.3.5. Zbrinjavanje otpada 
1.1.4. Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne i ambijentalne vrijednosti 
1.1.5. Planski pokazatelji i obveze iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja 
1.1.6. Ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske 

podatke te prostorne pokazatelje 
2.  CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I UREĐENJA 
2.1. Ciljevi prostornog uređenja općinskog značaja 
2.1.1. Demografski razvoj 
2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture 
2.1.3. Infrastrukturna opremljenost 
2.1.4. Očuvanje prostornih posebnosti naselja odnosno dijela naselja 
2.2. Ciljevi prostornog uređenja naselja, odnosno dijela naselja 
2.2.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora u odnosu na postojeći i planirani broj stanovnika, 

gustoću stanovanja, obilježja izgrađene strukture, vrijednost i posebnosti krajobraza, prirodnih 
i kulturno-povijesnih ambijentalnih cjelina. 

2.2.2. Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture 
3.  PLAN PROSTORNOG UREĐENJA 
3.1. Program gradnje i uređenja prostora 
3.2. Osnovna namjena prostora 
3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina 
3.4. Prometna i ulična mreža 
3.5. Komunalna infrastrukturna mreža 
3.5.1. Vodoopskrba 
3.5.2. Odvodnja 
3.5.3. Elektroenergetski sustav 
3.5.4. Pošta i telekomunikacije 
3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 
3.6.1. Uvjeti i način gradnje 
3.6.2. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina 
3.7. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš 
PRILOG II.  Izvod iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja 
PRILOG III.  Popis propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi Plana 
PRILOG IV. Dokumentacija o ovlaštenju stručnog izrađivača Plana za izradu prostornih planova 

- IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ RASPRAVI U POSTUPKU IZRADE PLANA 
- SAŽETAK PRIJEDLOGA PLANA 
- IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI U POSTUPKU IZRADE PLANA 
- MIŠLJENJA/SUGLASNOSTI NA PLAN 
- SAŽETAK PRIJEDLOGA PLANA ZA PONOVLJENU JAVNU RASPRAVU 
- EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNOG PLANA 

i na koji su ishođena mišljenja odnosno suglasnosti nadležnih tijela: 
• Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda Dubrovnik, Klasa: 350-02/09-05/17, Urbroj: 

543-04-01-10-11, od 27. prosinca 2010. 
• Hrvatske agencije za poštu i telekomunikacije, Klasa: 350-05/10-01/7340, Urbroj: 376-10/SP-10-3, od 

28. prosinca 2010. 
• Ministarstva obrane, Uprave za materijalne resurse, Službe za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu 

okoliša, Klasa: 350-02/11-01/28, Urbroj: 512M3-020202-11-1, od 28. siječnja 2011. 
• Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, Klasa: 

612-08/10-10/0134, Urbroj: 532-04-20/5-PB-11-04, od 10. veljače 2011. 
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• Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za vodno gospodarstvo Split, Klasa: 350-02/10-01/0000756, 
Urbroj: 374-24-1-11-3, od 01. veljače 2011. 

• Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Klasa: 325-01/11-01/126, Urbroj: 
538-10-1/0207-11-2, od 14. veljače 2011. 

 
2. Upućuje se Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja ''Cavtat sa Zvekovicom'' po ponovljenoj Javnoj 

raspravi Zavodu za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije i Ministarstvu zaštite okoliša, 
prostornog uređenja i graditeljstva radi davanja mišljenja i suglasnosti na isti, a sukladno Zakonu o 
prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07, 38/09, 55/11). 
 

KLASA: 350-01/01-11-23 
URBROJ: 2117/02-02/1-11-23 
Cavtat, 15. srpnja 2011. 
 

Općinski načelnik 
  Luka Korda, v.r. 

..... o ..... 

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle („Službeni glasnik Općine Konavle“ broj 4/09) i Socijalnog programa 
Općine Konavle („Službeni glasnik Općine Konavle“ broj 1/11 ) općinski načelnik Općine Konavle dana 12. 
kolovoza 2011. godine, donosi 

ODLUKU 
o sufinanciranju kupnje udžbenika iz programa socijalne skrbi  za 2011. g. 

Članak 1. 
Ovom Odlukom Općina Konavle određuje pravo na novčanu pomoć roditeljima slabijeg imovnog stanja, način i 
visinu isplate sredstava za sufinanciranje nabave udžbenika za školsku godinu 2011/12. 

Članak 2. 
Pravo na novčanu pomoć ostvaruju roditelji učenika ako kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete: 
- da je roditelju učenika u 2011. godini odobren dječji doplatak od strane nadležnih državnih tijela i to  baš za djecu 
kojoj se udžbenici sufinanciraju ovom Odlukom; 
- da jedan od roditelja ima prebivalište na području Općine Konavle; 
- da roditelji učenika nisu ostvarili pravo na pomoć pri kupnji udžbenika putem Centra za socijalnu skrb. 
Zahtjev za novčanu pomoć na propisanom obrascu sa dokazima o ostvarivanju prava na novčanu pomoć  
dostavlja se Uredu načelnika Općine Konavle.  
Obrazac zahtjeva roditelji mogu  preuzeti u  Općinskim uredima u Cavtatu i Grudi, te na web stranici Općine 
Konavle. 

Članak 3. 
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva radi ostvarivanje prava na novčanu pomoć u kupnji udžbenika je 15. listopada 
2011. godine. 

Članak 4. 
Određuje se visina sredstava novčane pomoći radi sufinanciranja kupnje udžbenika po učeniku i to: 

- za učenike od  1. do 4. razreda............................ 400,00 kuna 
- za učenike od  5. do 8. razreda............................ 700,00 kuna 

Članak 5. 
Ured načelnika dostaviti će rješenja i  cjelokupni popis roditelja za učenike koji ostvaruju pravo na sufinanciranje 
troškova kupnje udžbenika Upravnom odjelu za proračun i financije na provedbu. 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave  u „Službenom glasniku Općine Konavle“. 
 
KLASA: 022/01-02-11/171 
URBROJ: 2117/02-02/11-1  
Cavtat, 12. kolovoza 2011.g. 

Općinski načelnik 
  Luka Korda, v.r. 

 
 

 
 




