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0. Uvod

U postupku izrade Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"
(u daljnjem tekstu: Plan), provedena je javna rasprava o prijedlogu Plana. Javni uvid u prijedlog Plana trajao
je od 4. listopada 2022. do 11. listopada 2022., a javno izlaganje održano je 6. listopada 2022. godine. Javna
rasprava o prijedlogu Plana objavljena je na mrežnoj stranici Grada Dubrovnika i na mrežnoj stranici
Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 30. rujna 2022. godine te u “Slobodnoj
Dalmaciji” i "Dubrovačkom vjesniku" 1. listopada 2022. godine. Popis javnopravnih tijela kojima je upućena
posebna obavijest o javnoj raspravi nalazi se u točki 2. ovog izvješća.

U utvrđenom roku za dostavu dostavljeno je pet primjedbi. U utvrđenom roku za dostavu mišljenja iz čl. 101.
Zakona o prostornom uređenju pristigla su dva mišljenja od javnopravnih tijela: jedno mišljenje od HOPS-a i
jedno od Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika. Izvan
roka stiglo je sedam mišljenja: dva od HAKOM-a, jedno od Hrvatskih voda i četiri od Vodovoda Dubrovnik.
Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja s odgovorima i obrazloženjima na dostavljene prijedloge i primjedbe u
tijeku javne rasprave dani su u točki 3. ovog izvješća.

Sukladno članku 89. Zakona o prostornom uređenju, Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja
"Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje" provode se u jedinstvenom postupku s Izmjenama i dopunama
Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana
Grada Dubrovnika.
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1. Podaci iz objave javne rasprave

1.1. Objava javne rasprave
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1.2. Zaključak gradonačelnika o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu
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1.3. Dokazi objave javne rasprave (objava javne rasprave na mrežnim stranicama

Grada i Ministarstva te u javnom glasilu i na oglasnoj ploči)
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1.4. Posebna obavijest s povratnicama

Akteracija d.o.o. 8



Izmjene i dopune DPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"                             Izvješće o javnoj raspravi

Akteracija d.o.o. 9



Izmjene i dopune DPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"                             Izvješće o javnoj raspravi

Akteracija d.o.o. 10



Izmjene i dopune DPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"                             Izvješće o javnoj raspravi

Akteracija d.o.o. 11



Izmjene i dopune DPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"                             Izvješće o javnoj raspravi

Akteracija d.o.o. 12



Izmjene i dopune DPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"                             Izvješće o javnoj raspravi

Akteracija d.o.o. 13



Izmjene i dopune DPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"                             Izvješće o javnoj raspravi

Akteracija d.o.o. 14



Izmjene i dopune DPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"                             Izvješće o javnoj raspravi

Akteracija d.o.o. 15



Izmjene i dopune DPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"                             Izvješće o javnoj raspravi

Akteracija d.o.o. 16



Izmjene i dopune DPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"                             Izvješće o javnoj raspravi

Akteracija d.o.o. 17



Izmjene i dopune DPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"                             Izvješće o javnoj raspravi

Akteracija d.o.o. 18



Izmjene i dopune DPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"                             Izvješće o javnoj raspravi

Akteracija d.o.o. 19



Izmjene i dopune DPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"                             Izvješće o javnoj raspravi

Akteracija d.o.o. 20



Izmjene i dopune DPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"                             Izvješće o javnoj raspravi

Akteracija d.o.o. 21



Izmjene i dopune DPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"                             Izvješće o javnoj raspravi

Akteracija d.o.o. 22



Izmjene i dopune DPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"                             Izvješće o javnoj raspravi

Akteracija d.o.o. 23



Izmjene i dopune DPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"                             Izvješće o javnoj raspravi

Akteracija d.o.o. 24



Izmjene i dopune DPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"                             Izvješće o javnoj raspravi

Akteracija d.o.o. 25



Izmjene i dopune DPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"                             Izvješće o javnoj raspravi

Akteracija d.o.o. 26



Izmjene i dopune DPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"                             Izvješće o javnoj raspravi

Akteracija d.o.o. 27



Izmjene i dopune DPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"                             Izvješće o javnoj raspravi

Akteracija d.o.o. 28



Izmjene i dopune DPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"                             Izvješće o javnoj raspravi

Akteracija d.o.o. 29



Izmjene i dopune DPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"                             Izvješće o javnoj raspravi

Akteracija d.o.o. 30



Izmjene i dopune DPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"                             Izvješće o javnoj raspravi

Akteracija d.o.o. 31



Izmjene i dopune DPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"                             Izvješće o javnoj raspravi

Akteracija d.o.o. 32



Izmjene i dopune DPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"                             Izvješće o javnoj raspravi

Akteracija d.o.o. 33



Izmjene i dopune DPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"                             Izvješće o javnoj raspravi

Akteracija d.o.o. 34



Izmjene i dopune DPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"                             Izvješće o javnoj raspravi

Akteracija d.o.o. 35



Izmjene i dopune DPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"                             Izvješće o javnoj raspravi

Akteracija d.o.o. 36



Izmjene i dopune DPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"                             Izvješće o javnoj raspravi

Akteracija d.o.o. 37



Izmjene i dopune DPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"                             Izvješće o javnoj raspravi

Akteracija d.o.o. 38



Izmjene i dopune DPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"                             Izvješće o javnoj raspravi

2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj

raspravi

- MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Dubrovniku, Dubrovnik

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Služba civilne zaštite
Dubrovnik, Odjel inspekcije, Dubrovnik

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Služba civilne zaštite
Dubrovnik, Dubrovnik

- ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Dubrovnik
- DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, PODRUČNI URED ZA KATASTAR, Dubrovnik
- HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb
- HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, investicije i izgradnja,

Zagreb
- HEP, DP  "Elektrojug Dubrovnik", Dubrovnik
- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Split
- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Dubrovačko primorje,

Vodnogospodarska ispostava Dubrovnik, Dubrovnik
- JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK, Dubrovnik
- DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport,

Dubrovnik
- DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i

komunalne poslove, Dubrovnik
- VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Odjel za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku, Dubrovnik
- VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Odjel  odvodnje, Dubrovnik
- GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za poslove gradonačelnika, Dubrovnik
- GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za kulturu i baštinu, Dubrovnik
- GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove, Dubrovnik
- GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i

gradnje, Dubrovnik
- GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu,

Dubrovnik
- GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more, Dubrovnik
- GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo,

Dubrovnik
- GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima, Dubrovnik
- GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju,

Dubrovnik
- GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu,

Gradski kotar Montovjerna, Dubrovnik
- HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, Područni ured Dubrovnik, Dubrovnik
- DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK, Dubrovnik
- ČISTOĆA DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik
- SANITAT DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik
- SVETIŠTE GOSPE OD MILOSRĐA, Dubrovnik
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3. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na

prijedlog plana prihvaćeni, djelomično prihvaćeni ili nisu prihvaćeni s

razlogom neprihvaćanja

U nastavku slijedi pregled svih pristiglih primjedbi, prijedloga i mišljenja. Dani su samo njihovi sažeci, a
cjelovite primjedbe, prijedlozi i mišljenja dane su kao prilog ovom Izvješću.

Popis sudionika u javnoj raspravi čija su očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana stigli u roku:

Javnopravna tijela

Redni
broj

Podnositelj Datum Odgovor

1. HOPS 11.10.2022. Prihvaća se

11. Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu
samoupravu Grada Dubrovnika

21.10.2022. Ne prihvaća se

Građani i tvrtke

2. Hilda Nakić 11.10.2022. Djelomično se prihvaća

3. Branka Benić 13.10.2022. Ne prihvaća se

4. Golubov kamen d.o.o. 14.10.2022. Ne prihvaća se

6. Golubov kamen d.o.o. 14.10.2022. Ne prihvaća se

7. Branka Benić 13.10.2022. Ne prihvaća se

Popis sudionika u javnoj raspravi čija su očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana stigli izvan roka:

Javnopravna tijela

Redni
broj

Podnositelj Datum Odgovor

5. HAKOM 17.10.2022. Prihvaća se

8. Hrvatske vode 20.10.2022. Prihvaća se

9. Vodovod Dubrovnik 21.10.2022. Prihvaća se

10. Vodovod Dubrovnik 21.10.2022. Prihvaća se

12. Vodovod Dubrovnik 30.11.2022. Prihvaća se

13. Vodovod Dubrovnik 30.11.2022. Prihvaća se

14. HAKOM 28.11.2022. Prihvaća se
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HOPS Datum: 11.10.2022.

Klasa: 350-01/21-01/01
1Zagreb Ur.Br.: 378-22-83

Mišljenje:

Uvidom u grafički i tekstualni dio Prijedloga Plana potvrđuju da su u razmatranom prostoru uvažene sve
odrednice HOPS-a.

Odgovor: Prihvaća se

Hilda Nakić Datum: 11.10.2022.

Klasa: 350-01/21-01/01 2Dubrovnik Ur.Br.: 15-22-84

Primjedba:
Podnositelj, kao vlasnik zemljišta unutar obuhvata Plana (k.č. 2059, 2060, 2061 i 2062 odnosno zkč
576/4, 576/7, 576/12 i 579/13) podnosi sljedeće primjedbe:

1)    Primjedba na ID PPUG Dubrovnika:

Podnositelj je mišljenja da je, u sva tri članka koja se mijenjaju u PPUG, potrebno naglasiti i izuzeće
od općih tumačenja pojmovnika i odredbi ograničiti na građevine sportsko rekreacijske namjene, ali
isključivo u zoni DPU-a Gospino polje, jer se u protivnom odredba može dvoznačno tumačiti i za
primjenu na drugim pozicijama i česticama sportsko-rekreacijske namjene.

2)    Primjedbe na ID GUP Grada Dubrovnika:

2a) U članku 8a, u točki 1.3, uz izuzeća koja se navode za podrumske prostore građevina
sportsko-rekreacijske namjene, predlaže se dopuniti navod i ograničiti na građevine
sportsko-rekreacijske namjene isključivo u zoni obuhvata Sportsko-rekreacijskoj zoni Gospino polje,
jer se u protivnom odredba može dvoznačno tumačiti za primjenu na drugim pozicijama i česticama
sportsko-rekreacijske namjene.

2b) U članku 73 predlaže se ispraviti navod i navesti da se ukida i lokacija javne garaže Gospino polje
istok s kapacitetom 50 mjesta koje u DPU više nema.

2c)  U članku 110 predlaže se upisati točnu površinu zone obuhvata DPU Gospino polje.

2d)  U članku 110 predlaže se garažnom prostoru nove sportske dvorane pridružiti karakter javne garaže.

2e) U članku 110 predlaže se izmijeniti navod u predmetnoj odredbi na način da glasi „... za građevine u
zoni sportsko-rekreacijskog parka Gospino polje nije potrebna provedba urbanističko-arhitektonskih
natječaja, nego se primjenjuju odredbe o uvjetima gradnje propisane detaljnim planom....".

2f) U članku 110 u posebnim odredbama u točki 2.4 su propisani uvjeti za vjerski kompleks u sklopu
Gospinog polja. Posebni plan nije određen, niti je u planskom dokumentu PU Gospino polje naveden
ikakav poseban uvjet osim zadržavanja vizura što nije upitno.

2g) Ne slaže se s ukidanjem odredbe u članku 125. da je za detaljni plan uređenja obvezna izrada
projekta hortikulturnog uređenja. Mišljenja je da je na planskoj razini, a u sklopu početnog stanja i
uvida u stanje u prostoru potrebno na razini planskog dokumenta DPU svakako propisati valorizaciju
postojećeg zelenila. Potrebno je ostaviti minimalno odredbu koja propisuje da se minimalno 30%
površine čestice hortikulturno urediti.

2h) Obzirom je zadržana točka da se u obuhvat detaljnih planova mogu uključiti i kontaktne zelene
površine, predlaže se:

- u izmjenama i dopunama DPU ovu odredbu GUP-a primijeniti i u iskaz površina zelenila zaista
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obuhvatiti i zelenilo kontaktnih zelenih ploha koje nisu predviđene za gradnju i koje će zelene i
ostati

- uskladiti propisane postotne iznose zelenila s propozicijama GUP-a
- obzirom na uvedenu etapnu mogućnost realizacije građevina i više građevina na istoj parceli, gore

navedeno se predlaže provesti i mogućim povezivanjem kazeta u jedinstvenu s više građevina na
parceli i mogućom većom postotnom površinom hortikulturno obrađene površine na parceli kako
planom definirane zelene zone ne bi zauvijek ostale neizgrađene i neuređene jer planski
dokument na njihovo uređenje nikoga i ničim ne obvezuje u sklopu pojedinačnog zahvata na
svakoj kazeti.

3)    Primjedbe na ID DPU:

3a) U članku 7., predlaže se dopuniti navode u stavku (1) na način da glase "...Na površinama
športsko-rekreacijske namjene planira se gradnja ili sanacija sportskih građevina s pratećim
sadržajima koji upotpunjuju osnovni sadržaj i služe sportskoj namjeni i korisnicima (dormitorij,
ugostiteljstvo, sportske edukacije, sportska prehrana, tretmani i slično) i/ili uređenje površina za sport
s pratećim sadržajima (trim staze, dječja igrališta i slično).

3b) U članku 7., predlaže se ukinuti u cijelosti navode u stavku (2) jer propisanim uvjetima gradnje u
prijedlogu ID DPU ionako nisu u pojedinim kazetama propisani pobliže niti programski sadržaji
osnovne namjene, a kamoli kategorizirani koji su i kakvi mogući pomoćni sadržaji - obzirom da
postotni iznos programskog sadržaja neće izmijeniti karakter ukupne zone, nego upravo biti
primijenjen korisnicima zone, ovaj se stavak predlaže ukinuti u cijelosti.

3c) U cijeloj zoni obuhvata Plana u kazetama predviđenim za gradnju određen je izuzetno velik postotak
izgrađenosti i iskoristivosti čestice, a propisane zelene površine su samo one uvedene kao zaštitne
zelene površine na razini plana. Minimalno zadani postotak zelenila na pojedinoj kazeti od samo 5%
u koliziji je s odrednicom GUP-a gdje je izričito navedeno da se pri uređenju građevne čestice
minimalno 30% površine mora hortikulturno obraditi. Predlaže se u zoni obuhvata prema grafičkom
prilogu 1 uvesti novu kazetu oznake R4-8 s obzirom da je kazetama u zoni vlasništva podnositelja
ukinut u cijelosti karakter građevinske kazete i prostor je isključivo prenamijenjen u zaštitno zelenilo.
U skladu s prijedlogom uvođenja planske kazete R4-8, posljedično se također predlaže:

- ukinuti kazetu oznake Z1-2
- umanjiti površinu kazete oznake Z1-1 za odgovarajući dio
- površinu interne prometnice s ograničenim pristupom produžiti u njenoj trasi do nove kazete R4-8

i time omogućiti kolni pristup kazeti jer u protivnom joj pristup nije osiguran planiranim kolnim
površinama osim u intervencijskom smislu

- pridružiti ovoj kazeti uz sportsko rekreacijsku namjenu jednake planske uvjete za realizaciju i
provedbu gradnje kao i ostalim planiranim građevinama prema prijedlozima plana i ovim
primjedbama

- dopuštena visina Po+(Su)+Pr+2 - max visine 14m, visinske kote krova ne više od 37m nadmorske
visine odnosno maksimalne kote nove sportske dvorane.

3d) Druga mogućnost da se udovolji primjedbi podnositelja je na način da se predmetna rubna zona
izdvoji iz zone obuhvata DPU, i da se za istu sve odredbe za provođenje ugrade u izmjene i dopune
GUP-a.

Odgovor: Djelomično se prihvaća

1) Zahtjev se prihvaća. Članak 17.a je dopunjen. U druga dva članka, članku 28. i članku 30., odredba
je već dana kao iznimka, isključivo za zonu "Gospino polje".

2a) Zahtjev se prihvaća. Članak 8.a je dopunjen.

2b) Zahtjev se ne prihvaća. U članku 73. Odredbi za provođenje GUP-a briše se lokacija javne garaže
Gospino polje istok od 400 PGM. Javna garaža Gospino polje zapad od min. 50 PGM se ne nalazi
unutar obuhvata Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje i nije predmet ovih Izmjena i dopuna
Plana. Izmjenama i dopunama DPU-a redefinira se način rješavanja prometa u mirovanju na način
da se u sklopu nove polivalentne športske dvorane planira podzemna garaža koja može osigurati i
dio parkirališnih potreba za druge sadržaje u športsko-rekreacijskom parku "Gospino polje". Ostale
parkirališne potrebe u športsko-rekreacijskom parku bit će osigurane na građevnim česticama
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športsko-rekreacijske građevine ili na drugim česticama unutar zone.

2c) Zahtjev se ne prihvaća. Nije potrebno upisati točnu površinu sportsko-rekreacijskog parka u
Odredbe. Ista je određena u grafičkom prikazu.

2d) Zahtjev se djelomično prihvaća. Podzemna garaža u sklopu nove polivalentne športske dvorane
nije planirana kao javna podzemna garaža, međutim ima karakter javne garaže. Podzemna garaža
može osigurati i dio parkirališnih potreba za druge sadržaje unutar športsko-rekreacijskog parka
Gospino polje.

2e) Zahtjev se ne prihvaća. Brzina realizacije nove polivalentne športske dvorane kao projekta od
strateškog interesa za Grad Dubrovnik i dubrovačko područje uopće, od iznimne je važnosti, s
obzirom da je ista planirana za Svjetsko rukometno prvenstvo koje će se održati 2025. godine, te
zbog korištenja sredstava EU fondova dostupnih za financiranje troškova gradnje. Slijedom svega
navedenog nije planirano provođenje urbanističko-arhitektonskog natječaja, ali samo za novu
polivalentnu športsku dvoranu.

2f) Zahtjev se ne prihvaća. Točka 2.4. odnosi se na vjerski kompleks D7 u obuhvatu DPU-a Gorica
sjever koje neposredno graniči s predmetnim DPU-om Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje.
S obzirom da se nalazi izvan obuhvata predmetnog DPU-a nije predmet ovih izmjena i dopuna.

2g) Zahtjev se ne prihvaća. Brzina realizacije nove polivalentne športske dvorane kao projekta od
strateškog interesa za Grad Dubrovnik i dubrovačko područje uopće, od iznimne je važnosti, s
obzirom da je ista planirana za Svjetsko rukometno prvenstvo koje će se održati 2025. godine, te
zbog korištenja sredstava EU fondova dostupnih za financiranje troškova gradnje. Kako se radi o
važećem DPU-u koji se mijenja, a ne izradi novog, također nema potrebe za izradu projekta
horikulturnog uređenja. Urbanim pravilom 2.23 ŠRC Gospino polje propisano je da je minimalno 30%
zone potrebno hortikulturno urediti što je zadovoljeno ID DPU-a. Odredba koja propisuje da najmanje
30% površine građevinske čestice mora biti hortikulturno uređeni teren se odnosi na uređenje
građevinske čestice stambenih građevina.

2h) Zahtjev se ne prihvaća. Zahtjev nije u skladu s Odlukom o izradi. Odlukom o izradi definiran je
obuhvat Plana te se isti ne može mijenjati ovim Izmjenama i dopunama. Iskaz površina zelenila
unutar DPU-a se odnosi samo na obuhvat DPU-a ŠRC Gospino polje, ne može obuhvatiti kontaktne
zone izvan predmetnog obuhvata. Odredba o minimalno 30% hortikulturno uređene površine zone je
ispoštovana u DPU. Napominjemo da je GUP-om za zonu Gospino polje određen minimum zelenila
unutar zone, a ne svake pojedine čestice. DPU-om su planirane različite prostorne podcjeline unutar
obuhvata rekreacijske zone Gospino polje te je za svaku od njih definirana kazeta sa zasebnom
namjenom i/ili lokacijskim uvjetima. Spajanje pojedinih kazeta, a samim time i pojedinih prostornih
podcjelina, bilo bi protivno njihovoj osnovnoj ideji.

3a) Zahtjev se ne prihvaća. Nije predmet Izmjena i dopuna. Odlukom o izradi izmjena i dopuna planova
nedvojbeno je definirano da je razlog predmetnih izmjena izrada novog prostorno-planskog rješenja
športsko-rekreacijskog parka sa sadržajima isključivo športsko-rekreacijske namjene i nužnim
pratećim sadržajima.

3b) Zahtjev se ne prihvaća. Potrebno je definirati odnos sadržaja osnovne namjene i pratećih sadržaja
kako ne bi došlo do promjene karaktera ukupne zone.

3c) Zahtjev se ne prihvaća. Urbanim pravilom 2.23 ŠRC Gospino polje propisano je da je minimalno
30% zone, a ne građevne čestice, potrebno hortikulturno urediti što je zadovoljeno ID DPU-a. Od
donošenja DPU-a 2008. do danas nije iskazan interes za izgradnju javne garaže na predmetnoj
lokaciji. Na istoj ni prema važećem DPU-u nije bilo moguće graditi nadzemne etaže iznad javne
garaže. Koncept novog prostorno-planskog rješenja športsko-rekreacijskog parka je povećanje
udjela zelenila sukladno odrednicama GUP-a te smjernicama Konzervatorske podloge u svrhu čega
se nastojalo relaksirati i prometno rješenje. Izmjenama i dopunama DPU-a redefinira se način
rješavanja prometa u mirovanju na način da se u sklopu nove polivalentne športske dvorane planira
podzemna garaža koja može osigurati i dio parkirališnih potreba za druge sadržaje u
športsko-rekreacijskom parku "Gospino polje". Nadalje, za predmetnu lokaciju kroz javnu raspravu je
dostavljeno više različitih prijedloga koji se međusobno isključuju. Stoga pozivamo suvlasnike da
usuglase zahtjeve koji će se razmatrati kroz cjelokupne izmjene i dopune PPU-a i GUP-a. Kontaktna
zona DPU-a nije predmet ovih Izmjena i dopuna.

3d) Zahtjev se ne prihvaća. Zahtjev nije u skladu s Odlukom o izradi. Odlukom o izradi definiran je
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obuhvat Plana te se isti ne može mijenjati ovim Izmjenama i dopunama. Odlukom o izradi izmjena i
dopuna planova nedvojbeno je definirano da je razlog predmetnih izmjena izrada novog
prostorno-planskog rješenja športsko-rekreacijskog parka sa sadržajima isključivo
športsko-rekreacijske namjene i nužnim pratećim sadržajima. S obzirom na to da je preliminarnim
uvidom utvrđeno kako zbog svoje kompleksnosti predmetna inicijativa nužno traži multidisciplinarno
sagledavanje višestrukih prostornih i naročito prometnih implikacija na cjelokupno gradsko područje,
ista je pridružena drugim projektima i inicijativama koje se analiziraju i ispituju u već pokrenutom
postupku sveobuhvatnih izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika, što dakle uključuje
kumulativno promišljanje s drugim projektima od strateškog interesa za Grad Dubrovnik i dubrovačko
područje. Nadalje, za predmetnu lokaciju kroz javnu raspravu je dostavljeno više različitih prijedloga
koji se međusobno isključuju. Stoga pozivamo suvlasnike da usuglase zahtjeve koji će se razmatrati
kroz cjelokupne izmjene i dopune PPU-a i GUP-a.

Branka Benić Datum: 13.10.2022.

Klasa: 350-01/21-01/01 3Dubrovnik Ur.Br.: 378-22-85

Primjedba:

Podnositelj, kao vlasnik zemljišta unutar obuhvata Plana (zona čest.zem. 576/4, 576/7, 576/12 sve k.o.
Gruž (stara izmjera), k.č., 2059, 2060, 2061, sve k.o.Dubrovnik (nova izmjera)) daje primjedbu na
prijedlog plana u nastavku. Smatraju da su kao suvlasnici oštećeni te je zanemaren njihov raniji prijedlog
izmjena. Želja im je da u skladu s prijedlozima dosadašnjih prostorno-urbanističkih planova izgrade
garažno-parkirališni prostor u podzemnom dijelu, a u nadzemnom dijelu dvije etaže trgovačko-poslovne
građevine te se protive prenamjeni ovih nekretnina iz građevinske u zelenu zonu i planiranoj poziciji
javnog puta koja ide po sredini parcela u njihovom vlasništvu.
Traže prenamjenu svojih čestica u zonu poslovne namjene (K).

Odgovor: Ne prihvaća se

Zahtjev nije u skladu s Odlukom o izradi.
Odlukom o izradi izmjena i dopuna planova nedvojbeno je definiran razlog izrade izmjena i dopuna, a to
je: "izmjena planskih rješenja, odnosno izrada novog prostorno-planskog rješenja športsko-rekreacijskog
parka sa sadržajima isključivo športsko-rekreacijske namjene i nužnim pratećim sadržajima.“
Predmetna inicijativa dostavljena 28. veljače 2022. godine predlaže da se zemljište važećim DPU-om
planirano kao javna podzemna garaža kapaciteta 400 PGM prenamijeni u zonu K - poslovne namjene.
S obzirom na to da je preliminarnim uvidom utvrđeno kako zbog svoje kompleksnosti predmetna inicijativa
nužno traži multidisciplinarno sagledavanje višestrukih prostornih i naročito prometnih implikacija na
cjelokupno gradsko područje, ista je pridružena drugim projektima i inicijativama koje se analiziraju i
ispituju u već pokrenutom postupku sveobuhvatnih izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika,
što dakle uključuje kumulativno promišljanje s drugim projektima od strateškog interesa za Grad
Dubrovnik i dubrovačko područje.
Nadalje, za predmetnu lokaciju kroz javnu raspravu je dostavljeno više različitih prijedloga koji se
međusobno isključuju. Stoga pozivamo suvlasnike da usuglase zahtjeve koji će se razmatrati kroz
cjelokupne izmjene i dopune PPU-a i GUP-a.

Golubov kamen d.o.o. Datum: 14.10.2022.

Klasa: 350-01/21-01/01 4Zagreb Ur.Br.: 378-22-87

Primjedba:

Podnositelj, kao vlasnik zemljišta unutar obuhvata Plana (zona čest.zem. 576/4, 576/7, 576/12, 576/31
sve k.o. Gruž (stara izmjera), k.č., 2059, 2060, 2061, 2062, 2065/2 sve k.o.Dubrovnik (nova izmjera)) daje
primjedbu na prijedlog plana u nastavku. Smatraju da su kao suvlasnici oštećeni te je zanemaren njihov
raniji prijedlog izmjena. Želja im je da u skladu s prijedlozima dosadašnjih prostorno-urbanističkih planova
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izgrade garažno-parkirališni prostor u podzemnom dijelu, a u nadzemnom dijelu dvije etaže
trgovačko-poslovne građevine te se protive prenamjeni ovih nekretnina iz građevinske u zelenu zonu i
planiranoj poziciji javnog puta koja ide po sredini parcela u njihovom vlasništvu.
Traže prenamjenu svojih čestica u zonu poslovne namjene (K).

Odgovor: Ne prihvaća se

Zahtjev nije u skladu s Odlukom o izradi.
Odlukom o izradi izmjena i dopuna planova nedvojbeno je definiran razlog izrade izmjena i dopuna, a to
je: "izmjena planskih rješenja, odnosno izrada novog prostorno-planskog rješenja športsko-rekreacijskog
parka sa sadržajima isključivo športsko-rekreacijske namjene i nužnim pratećim sadržajima.“
Predmetna inicijativa dostavljena 28. veljače 2022. godine predlaže da se zemljište važećim DPU-om
planirano kao javna podzemna garaža kapaciteta 400 PGM prenamijeni u zonu K - poslovne namjene.
S obzirom na to da je preliminarnim uvidom utvrđeno kako zbog svoje kompleksnosti predmetna inicijativa
nužno traži multidisciplinarno sagledavanje višestrukih prostornih i naročito prometnih implikacija na
cjelokupno gradsko područje, ista je pridružena drugim projektima i inicijativama koje se analiziraju i
ispituju u već pokrenutom postupku sveobuhvatnih izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika,
što dakle uključuje kumulativno promišljanje s drugim projektima od strateškog interesa za Grad
Dubrovnik i dubrovačko područje.
Nadalje, za predmetnu lokaciju kroz javnu raspravu je dostavljeno više različitih prijedloga koji se
međusobno isključuju. Stoga pozivamo suvlasnike da usuglase zahtjeve koji će se razmatrati kroz
cjelokupne izmjene i dopune PPU-a i GUP-a.

HAKOM Datum: 17.10.2022.

Klasa: 350-01/21-01/01 5Zagreb Ur.Br.: 378-22-91

Mišljenje na Izmjene i dopune DPU Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje:

Podnositelj daje negativno mišljenje zato što Prijedlog Plana ne planira prostorno uređenje elektroničke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme na način kako je to određeno i propisano
Uredbom o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN br.
131/12, 92/15 i 10/21; dalje: Uredba), odnosno na način kako je propisano u prethodnom zahtjevu
HAKOM-a. Pri tome se misli na izostanak planiranja opreme kojom se pružaju javne komunikacijske
usluge putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova u članku 27. Odredbi.
Članak 13. st. (11) Uredbe glasi:" Obvezuju se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da
usklade odredbe dokumenata prostornog uređenja iz svojeg djelokruga s odredbama ove Uredbe
prigodom njihove prve izrade, ili prve izrade njihovih izmjena i/ili dopuna nakon stupanja na snagu ove
Uredbe". 
Podnositelj predlaže da se u odredbe ubaci sljedeći tekst ili dio teksta iz gore navedenih zahtjeva
HAKOM-a:
"Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javne komunikacijske usluge putem
elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, odrediti ovisno o pokrivenosti područja radijskim
signalom svih davatelja usluga i budućim potrebama prostora, planiranjem postave osnovnih postaja i
njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgrađenim građevinama i rešetkastim i/ili
jednocjevnim stupovima, bez detaljnog definiranja (točkastog označavanja) lokacija vodeći računa o
mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati antenskim sustavima
smještenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih
operatora gdje god je to moguće."

Odgovor: Prihvaća se

Dopunjen je članak 27. Odredbi za provedbu DPU-a.
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Golubov kamen d.o.o. Datum: 14.10.2022.

Klasa: 350-01/21-01/01 6Zagreb Ur.Br.: 378-22-88

Primjedba:

Podnositelj, kao vlasnik zemljišta unutar obuhvata Plana (zona čest.zem. 576/4, 576/7, 576/12, 576/31
sve k.o. Gruž (stara izmjera), k.č., 2059, 2060, 2061, 2062, 2065/2 sve k.o.Dubrovnik (nova izmjera)) daje
primjedbu na prijedlog plana u nastavku. Smatraju da su kao suvlasnici oštećeni te je zanemaren njihov
raniji prijedlog izmjena. Želja im je da u skladu s prijedlozima dosadašnjih prostorno-urbanističkih planova
izgrade garažno-parkirališni prostor u podzemnom dijelu, a u nadzemnom dijelu dvije etaže
trgovačko-poslovne građevine te se protive prenamjeni ovih nekretnina iz građevinske u zelenu zonu i
planiranoj poziciji javnog puta koja ide po sredini parcela u njihovom vlasništvu.
Traže prenamjenu svojih čestica u zonu poslovne namjene (K).

Odgovor: Ne prihvaća se

Isto kao primjedba broj 4.

Branka Benić Datum: 13.10.2022.

Klasa: 350-01/21-01/01 7Dubrovnik Ur.Br.: 378-22-86

Primjedba:

Podnositelj, kao vlasnik zemljišta unutar obuhvata Plana (zona čest.zem. 576/4, 576/7, 576/12 sve k.o.
Gruž (stara izmjera), k.č., 2059, 2060, 2061, sve k.o.Dubrovnik (nova izmjera)) daje primjedbu na
prijedlog plana u nastavku. Smatraju da su kao suvlasnici oštećeni te je zanemaren njihov raniji prijedlog
izmjena. Želja im je da u skladu s prijedlozima dosadašnjih prostorno-urbanističkih planova izgrade
garažno-parkirališni prostor u podzemnom dijelu, a u nadzemnom dijelu dvije etaže trgovačko-poslovne
građevine te se protive prenamjeni ovih nekretnina iz građevinske u zelenu zonu i planiranoj poziciji
javnog puta koja ide po sredini parcela u njihovom vlasništvu.
Traže prenamjenu svojih čestica u zonu poslovne namjene (K).

Odgovor: Ne prihvaća se

Isto kao primjedba broj 3.

Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana Datum: 20.10.2022.

Klasa: 350-01/21-01/01 8Split Ur.Br.: 374-22-95

Očitovanje:

Podnositelj je utvrdio kako su planom predviđena rješenja vodoopskrbe, zaštite od štetnog djelovanja
voda i zaštite voda i priobalnog mora od onečišćenja kroz realizaciju sustava odvodnje i objekata za
pročišćavanje, kao i odredbe za provođenje plana, usklađeni sa planskim dokumentima upravljanja
vodama, prema članku 9. Zakona o vodama (NN 66/19).
Budući da su vodoopskrbni sustav te sustav za prikupljanje i odvodnju sanitarnih otpadnih voda na
području Grada u nadležnosti tvrtke Vodovod Dubrovnik d.o.o., potrebno je ishoditi njihovo pozitivno
mišljenje na rješenja predmetnih sustava danih u Planu prije njegovog prihvaćanja.

Akteracija d.o.o. 46



Izmjene i dopune DPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"                             Izvješće o javnoj raspravi

Odgovor: Prihvaća se

Sukladno člancima 90. i 101. Zakona o prostornom uređenju, nadležna javnopravna tijela sudjeluju u
izradi prostornih planova dostavljanjem zahtjeva za izradu prostornog plana, te davanjem mišljenja u toku
javne rasprave o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta
koji je od utjecaja na prostorni plan. Slijedom navedenog, tvrtki Vodovod Dubrovnik d.o.o. poslana je
posebna obavijest o javnoj raspravi.

Vodovod Dubrovnik Datum: 21.10.2022.

Klasa: 350-01/21-01/01 9Dubrovnik Ur.Br.: 378-22-96

Mišljenje:

Podnositelj obavještava da posjeduje projektnu dokumentaciju i ishođenu pravomoćnu građevinsku
dozvolu za gradnju podsustava odvodnje otpadnih voda naselja Gospino polje i crpne stanice Gospino
polje, a koji se nalaze u zoni obuhvata Izmjena i dopuna UPU "Športsko rekreacijskog parka Gospino
polje".

Odgovor: Prihvaća se

Dopunjen je članak 30. Odredbi za provedbu DPU-a.

Vodovod Dubrovnik Datum: 21.10.2022.

Klasa: 350-01/21-01/01 10Dubrovnik Ur.Br.: 378-22-97

Mišljenje:

Dostavljaju situaciju sa ucrtanom postojećom mrežom javne vodoopskrbe te napominju da je Prijedlog
plana potrebno dostaviti na suglasnost u pogledu vodoopskrbe.

Odgovor: Prihvaća se

Postojeća mreža javne vodoopskrbe ucrtana je u Izmjene i dopune DPU "Športsko-rekreacijskog parka
Gospino polje" prema dobivenom zahtjevu podnositelja.
Sukladno člancima 90. i 101. Zakona o prostornom uređenju, nadležna javnopravna tijela sudjeluju u
izradi prostornih planova dostavljanjem zahtjeva za izradu prostornog plana, te davanjem mišljenja u toku
javne rasprave o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta
koji je od utjecaja na prostorni plan. Slijedom navedenog, nakon javne rasprave javnopravnim tijelima ne
šalje se konačni prijedlog plana na mišljenja odnosno suglasnost, izuzev županijskom Zavodu za
prostorno uređenje i Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, sukladno
člancima 107. i 108. Zakona o prostornom uređenju.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i
mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika

Datum: 21.10.2022.

Klasa: 350-01/21-01/01 11Dubrovnik Ur.Br.: 2117/01-03-22-99

Primjedba:

Podnositelj predlaže novo rješenje oborinske odvodnje od onog danog u prijedlogu plana, u vidu izgradnje
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hidrotehničkog tunela prema moru dužine cca 230,0 m (pozicija u grafičkom prilogu).
Prema rješenju GUP-om i DPU-om, oborinske se vode iz Gospina polja crpkama podižu na prometnicu
Iva Vojnovića cca 43,0 m visine, što iziskuje znatan trošak električne energije (predviđeno 5 crpki snage
37,0 kw što iznosi 185,0 kw), izgradnju i održavanje crpnog postrojenja, te izgradnju retencijskih bazena
ukupne zapremine cca 516,0 m3. Podignuta voda se sa ulice I.Vojnovića transportira prema hotelu Belvue
te kroz usjek pored sjeverne strane hotela Libertas-Rixsos upušta u more. Navedeno je da se voda
upušta u postojeću kanalizaciju u ulici Iva Vojnovića koja praktično ne postoji.
Studija odvodnje oborinskih voda Grada Dubrovnika (siječanj 2006.g), odvodnju rješava drukčije od
GUP-a odnosno DPU-a. Po studiji glavni kolektor odvodnje polazi od križanja ul. Josipa Kosora i Iva
Vojnovića, te gravitacijski skreće sa ulice na padine ispod Biskupske palače, samostana i crkve Gospe od
milosrđa, do istočnog dijela Domobranskog groblja, te sjevernom stranom uz hotel Libertas - Rixos prema
ispustu u more. Sve vode iz Gospina polja se crpkama ubacuju u navedeni kolektor ispod Biskupske
palače. Nije jasno kako taj kolektor prolazi kroz cestu iznad hotela Libertas-Rixos jer je visina ceste veća
za cca 8,0 m od gravitacijskog kolektora kod Domobranskog groblja.
Rješenje predloženo od strane podnositelja je jednostavnije, efikasnije, svrsishodnije, racionalnije i
financijski prihvatljivije od prethodno navedenih.

Odgovor: Ne prihvaća se

Zahtjev nije u skladu s Odlukom o izradi kojom je nedvojbeno utvrđen obuhvat izrade izmjena i dopuna
planova koji se odnosi na zonu Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje. Prijedlog se može razmatrati
u već pokrenutom postupku sveobuhvatnih izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika.

Vodovod Dubrovnik Datum: 30.11.2022.

Klasa: 350-01/21-01/01 12Dubrovnik Ur.Br.: 378-22-106

Mišljenje:

Podnositelj je suglasan s dostavljenim izmjenama i dopunama plana te daje pozitivno mišljenje na
dostavljenu dokumentaciju vezano na područje odvodnje otpadnih voda.

Odgovor: Prihvaća se

Vodovod Dubrovnik Datum: 30.11.2022.

Klasa: 350-01/21-01/01 13Dubrovnik Ur.Br.: 378-22-107

Mišljenje:

Podnositelj je suglasan s dostavljenim izmjenama i dopunama plana te daje pozitivno mišljenje na
dostavljenu dokumentaciju vezano na područje vodoopskrbe.

Odgovor: Prihvaća se

HAKOM Datum: 28.11.2022.

Klasa: 350-01/21-01/01 14Zagreb Ur.Br.: 378-22-105

Mišljenje:
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Uvidom u dostavljeni izmijenjeni prijedlog Izmjena i dopuna DPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino
polje" podnositelj potvrđuje da je isti usklađen s njihovim zahtjevima.

Odgovor: Prihvaća se
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4. Zapisnik s javnog izlaganja i popis sudionika
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5. Mišljenja i primjedbe zaprimljena u javnoj raspravi
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