SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA
Broj 06

Godina XVIII.

Srebreno, 5. ožujka 2018.

SADRŽAJ
OPĆINSKO VIJEĆE
01. Odluka o Izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom redu............1.
02. Odluka o Izmjenama i dopunama
Odluke
o
gospodarenju
nekretninama..................................1.
03. Odluka o Izmjenama i dopunama
Odluke o zakupu javnih površina....2.
04. Plan i programa korištenja javnih
površina za 2018...........................3.
_________________________________
1.
Na temelju članka 16. stavak 1. Zakona o
komunalnom
gospodarstvu
(''Narodne
novine'' 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,
94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 34.
Statuta Općine Župa dubrovačka (''Službeni
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj: 8/09
i 6/13), Općinsko vijeće Općine Župa
dubrovačka na 5. sjednici, održanoj 5.
ožujka 2018. donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama odluke o
komunalnom redu
Članak 1.
U Odluci o komunalnom redu (''Službeni
glasnik Općine Župa dubrovačka'' 01/10,
15/14, 9/16) u članku 16., iza stavka 1.
dodaje se stavak 2. koja glasi:

Uprava i uredništvo:
Srebreno, - tel. 487 476
List izlazi po potrebi.

''Maksimalna površina reklamnih panoa na
području Općine Župa dubrovačka iznosi 12
m2.''
Članak 2.
Sve nespomenute odredbe Odluke o
komunalnom redu (''Službeni glasnik Općine
Župa dubrovačka'' 01/10, 15/14, 09/16)
ostaju nepromijenjene.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Službenom glasniku Općine
Župa dubrovačka''.
KLASA: 011-01/10-01/02
URBROJ: 2117/08-02-18-4
Srebreno, 5. ožujka 2018.
Predsjednik Općinskog vijeća
Lovorko Klešković, v.r.

2.
Na temelju članka 35. i 48. Zakona o
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi (''Narodne novine'', broj 33/01.,
60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07 i 125/08.), i članka 34. Statuta
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik
Općine Župa dubrovačka'', broj 8/09.),
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na
5. sjednici održanoj dana 5. ožujka 2018.
godine, donijelo je
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ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
gospodarenju nekretninama

Srebreno, 5. ožujka 2018.

3.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (“Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka”, broj 8/09 i 6/13), Općinsko
vijeće Općine Župa dubrovačka na 5.
sjednici održanoj dana 5. ožujka 2018.
godine, donijelo je

Članak 1.
U Odluci o gospodarenju nekretninama
(''Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka''
06/12) iza Članka 17. Dodaje se Članakk
17.a koji glasi:
''Iznimno od odredbe članka 17. ove Odluke
zakupodavac će sadašnjem zakupniku koji u
potpunosti izvršava obveze iz ugovora o
zakupu, najkasnije 60 dana prije isteka roka
na koji je ugovor sklopljen, ponuditi
sklapanje novog ugovora o zakupu.
Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz
stavka 1. ovog članka u roku od 30 dana,
zakupodavac će raspisati natječaj za davanje
u zakup neizgrađenog građevnog zemljišta u
kojem će početni iznos zakupnine biti onaj
koji je ponuđen zakupniku iz stavka 1. ovoga
članka.''

ODLUKU O IZMJENAMA I
DOPUNAMA
Odluke o zakupu javnih površina
Članak 1.
Članak 13. Odluke o zakupu javnih površina
(''Službeni
glasnik
Općine
Župa
dubrovačka'', broj: 1/10 i 15/13) mijenja se i
glasi:
''Prilikom izbora najpovoljnijeg ponuditelja
u javnom natječaju, Općinski načelnik daje
prednost prema sljedećem redoslijedu:

Članak 2.
Sve nespomenute odredbe Odluke o
gospodarenju
nekretninama
(''Službeni
glasnik Općine Župa dubrovačka'' 6/12)
ostaju nepromijenjene.

1. ponuditelju (fizička ili pravna osoba) s
urednom ponudom i najvišim ponuđenim
iznosom zakupnine,
2. iznimno od odredbe iz točke 1. ovog
stavka pravo prvenstva na sklapanje ugovora
o zakupu ima raniji zakupnik koji u
potpunosti izvršava obveze iz ugovora o
zakupu, a sudjeluje i zadovoljava uvjete
natječaja, te prihvati najviši ponuđeni iznos
zakupnine.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Službenom glasniku Općine
Župa dubrovačka''.
KLASA: 947-01/12-01/11
URBROJ: 2117/08-02-18-2

U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji
ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti
iznos zakupnine pravo prvenstva ima
ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena
na pisarnici Općine Župa dubrovačka.''

Srebreno, 5. ožujka 2018.
Predsjednik Općinskog vijeća
Lovorko Klešković, v.r.

Članak 2.
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Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Službenom glasniku Općine
Župa dubrovačka''.
KLASA: 365-05/10-01/01
URBROJ: 2117/08-02-18-4

2.

Srebreno, 5. ožujka 2018.
Predsjednik Općinskog vijeća
3.
Lovorko Klešković, v.r.

4.
Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih
površina (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj: 01/10) i članka 34.
Statuta Općine Župa dubrovačka (''Službeni
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj:
08/09, 06/13) Općinsko vijeće Općine Župa
dubrovačka na 5. sjednici održanoj 5.
ožujka 2018. godine donijelo je

4.

5.

PLAN I PROGRAM
KORIŠTENJA DIJELA JAVNIH
POVRŠINA NA PODRUČJU
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA

6.

I.
Planom
korištenja
javnih
površina
obuhvaćaju se javne površine na području
Općine Župa dubrovačka.

7.

II.
Programom korištenja javnih površina
utvrđuju se površine i namjena istih:
1. dio čest. zem. 1433/4 K.O. Brašina,
Šetalište dr. Franja Tuđmana površina za postavljanje 7 pultova za

8.
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prodaju
brodskih
karata
i
informativnih pultova za promicanje
turističkih putovanja - 7 x 5 m2
(ukupno 35 m2),
dio čest. zem. 738/2 K.O. Brašina, na
platou sjeverozapadno od ''Čeških
banja'' - za postavljanje 2 kioska
trgovačko-ugostiteljske namjene (2 x
15m2), ugostiteljskih stolova (2 x 30
m2).
dio čest. zem. 741/1 K.O. Brašina (
ispod vanjske teretane ) za
postavljanje jednog štanda (5 m2) za
prodaju kukuruza, kokica, spiralnog
krumpira i sl., te jednog štanda (5
m2) za prodaju rukotvorina, suvenira,
plažnih rekvizita i opreme,
dio čest. zem. 741/1 K.O. Brašina (
kod vanjske teretane ) za postavljanje
baldahina za masažu ( 10 m2),
dio čest. zem. 752/2 K.O. Brašina, u
parku
Striježice
površine
raspoređene
uz
šetnicu
za
postavljanje
pultova za prodaju
brodskih karata i informativnih
pultova za promicanje turističkih
putovanja i izleta - 7 x 5 m2 (ukupno
35 m2),
dio čest. zem. 752/2 K.O. Brašina, u
parku Striježice, kod dječjeg
igrališta, za postavljanje jednog
štanda (5 m2) za prodaju palačinki, te
jednog štanda (5 m2) za prodaju
voća, voćnih prerađevina ( sokovi i
sl. ),
dio čest. zem. 752/2 K.O. Brašina, u
parku Striježice (ispod terase caffe
bara “G”), za postavljanje jednog
štanda (5 m2) za prodaju kukuruza,
kokica i sl., te jednog štanda (5 m2)
za prodaju rukotvorina, suvenira,
plažnih rekvizita i sl.,
dio čest. zem. 738/2 K.O. Brašina, uz
šetnicu sjeverno od ''Čeških banja'' -
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površine 9 m2 za postavljanje kioska
trgovačke namjene (za prodaju
tiskovina, duhanskih proizvoda i sl.),
9. dio čest. zem. 747 K.O. Brašina, u
parku Striježice, ugostiteljski objekt
površine 24 m2,
10. dio čest. zem. 747 K.O. Brašina, uz
ugostiteljski objekt u parku Striježice
površina
za
postavljanje
ugostiteljskih stolova - 100 m2,
11. dio čest. zem. 747 K.O. Brašina, u
parku Striježice uz šetnicu - površina
za postavljanje hladnjaka za prodaju
sladoleda - 5 m2,
12. dio čest. zem. 1433/4 K.O. Brašina
(terasa “Luna”) za postavljanje
ugostiteljskih stolova, - 10,5 m2 ,
13. dio čest. zem. 808/1 K.O. Brašina,
Vukovarska ulica, ispred čest. zgr.
252 (zgrada Općine), površina za
postavljanje ugostiteljskih stolova 15 m2,
14. dio čest. zem. 1433/4 K.O. Brašina,
Šetalište dr. Franja Tuđmana površina za postavljanje kioska za
prodaju pekarskih proizvoda (kruha,
peciva, kolača i sl.) te sokova i
drugih napitaka - 12 m2,
15. dio čest. zem. 1423/12 K.O. Brašina,
ulica dr. Ante Starčevića - površina
za postavljanje ugostiteljskih stolova
- 30 m2,
16. dio čest. zem. 1423/8 K.O. Brašina,
ulica dr. Ante Starčevića kod kućnog
broja
109
A,
preko
puta
ugostiteljskog objekta, 2 parking
mjesta,
17. dio čest. zem. 752/2 K.O. Brašina,
Šetalište Marka Marojice - površina
za postavljanje ugostiteljskih stolova
- 63 m2,
18. dio čest. zem. 1072 K.O. Čibača, u
poslovnoj zoni - površina za
postavljanje kioska za prodaju
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tiskovina, duhanskih proizvoda i sl.
te kioska za uslužnu djelatnost
(osiguranje, agencija i sl.) - 23 m2,
19. dio čest. zem. 333/3 K.O. Čibača, u
poslovnoj zoni - površina za
postavljanje više kioska i štandova
različite namjene - ukupno 200 m2,
20. dio čest. zem. 333/3 i 326/2 K.O.
Čibača, u poslovnoj zoni - površina
za prodaju jelki, borova i mahovine
za Božićne i novogodišnje blagdane 5 prodajnih mjesta uz cestu, od po
200, 150, 100, 50 i 25 m2 (ukupno
625 m2),
21. dio čest. zem. 333/3 i 326/2 K.O.
Čibača, u poslovnoj zoni - površina
za prodaju presadnica povrća, cvijeća
te ukrasnog i začinskog bilja - 3 x 5
m2 (ukupno 15 m2),
22. dio čest. zem. 971 K.O. Plat, Pod
Maslovo - površina za postavljanje
ugostiteljskih stolova - 34 m2 i
površina za postavljanje hladnjaka za
prodaju sladoleda - 5 m2,
23. dio čest. zem. 1433/4, 775/6, 1436/1 i
1525/1 K.O. Brašina, te čest. zem.
85, 84/1 i 50/1 K.O. Zavrelje, za
ambulantnu prodaju razne robe,
trgovina na malo putem pokretnih
prodavača (ulični prodavači s
kolicima i dr. ).
24. dio čest. zem. 436/3 K.O. Brašina,
Šetalište Marka Marojice - 17
parking mjesta,
25. dio čest. zem. 741/1 K.O. Brašina,
Šetalište Marka Marojice - 6 parking
mjesta,
26. dio čest. zem. 748/2 K.O. Brašina,
Šetalište Marka Marojice - 14
parking mjesta,
27. dio čest. zem. 752/2 K.O. Brašina,
Šetalište Marka Marojice - 20
parking mjesta, i to: 1 x 7, 1 x 2, 1 x
5, 2 x 3 parking mjesta,
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28. dio čest. zem. 1525/1 k.o. Brašina,
Šetalište Marka Marojice kod
plivališta – 5 m2 za postavljanje
objekta jednostavnih usluga u
nepokretnom vozilu (hladnjak za
prodaju sladoleda),
29. dio čest. zem. 1525/1 K.O. Brašina,
Šetalište Marka Marojice, kod
plivališta - 10 parking mjesta,
30. dio čest. zem. 1525/1 K.O. Brašina,
Šetalište Marka Marojice, ispred HE
Zavrelje - 5 parking mjesta,
31. dio čest. zem. 84/1 K.O. Zavrelje,
Šetalište Marka Marojice - 10
parking mjesta,
32. dio čest. zem. 732 K.O. Soline – 1 x
3 i 1 x 2 parking mjesta, ( 5 parking
mjesta )
33. dio čest. zem. 835/5 K.O. Soline - 2
parking mjesta,
34. dio čest. zem. 1169 K.O. Plat, (kod
crkvice Sv. Duha) jedno parking
mjesto.
35. dio čest. zem. 930/1 K.O. Soline,
kod kućnog broja Smokovijenac 46,
uz lokalnu nerazvrstanu cestu D8 –
HE Dubrovnik, 11 parking mjesta,
36. čest. zem. 1423/3 K.O. Brašina - 2
parking mjesta,
37. dio čest. zem. 456/7 K.O. Brašina,
Popolica - 15 parking mjesta,
38. dio čest. zem. 456/6 K.O. Brašina,
Popolica, ispod kuće Đurković – 3
parking mjesta,
39. dio čest. zem. 457/1 K.O. Brašina,
Popolica, - 3 parking mjesta,
40. dio čest. zem. 780/2 K.O. Brašina,
ispred zgrade MLINI d.o.o. u
Srebrenom, Vukovarska 44, - 8
parking mjesta.
41. dio čest. zem. 1423/12 K.O. Brašina,
Put dr. Ante Starčevića, kod
zdravstvene stanice, – 6 parking
mjesta,
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42. dio čest. zem. 1433/4 K.O. Brašina,
Srebreno, Šetalište Dr. Franja
Tuđmana, kod caffe bara Luna, - 15
parking mjesta.
43. dio čest. zem. 457/3 K.O. Brašina,
Šetalište Marka Marojice, 1 parking
mjesto,
44. dio čest. zem. 208/1 K.O. Donji
Brgat - 2 parking mjesta za autobus,
45. dio čest. zem. 171 K.O. Buići - 1
parking mjesto za autobus,
46. dio čest. zem. 50/1 K.O. Zavrelje, uz
morsku taracu u Mlinima, 3 mjesta
za postavljanje pokretnih reklamnih
panoa dimenzija 1m x 0,8 m,
III.
Ovaj Plan i program korištenja dijela javnih
površina Općine Župa dubrovačka stupa na
snagu prvog dana od dana objave u
"Službenom
glasniku
Općine
Župa
dubrovačka".
IV.
Stupanjem na snagu ovog Plana i programa
prestaje važiti Plan i program korištenja
dijela javnih površina Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj: 07/17).
KLASA: 363-05/18-01/02
URBROJ: 2117/08-02-18-01
Srebreno, 5. ožujka 2018.
Predsjednik Općinskog vijeća
Lovorko Klešković, v.r.
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