
S L U Ž B E N I   G L A S N I K 
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA 

 
 

 
Broj 5                Godina  II. 

 

 
Srebreno, 10. svibnja 2002. 

Uprava i uredništvo: 
Srebreno bb, - tel. 486 026 

List izlazi po potrebi. 
 

SADRŽAJ 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
1. Zakljucak o prihvaćanju Prostornog 

programa obnove i razvitka Općine Župa 
dubrovačka 

2. Zakljucak o prihvaćanju Izvješća o 
obavljenoj reviziji proračuna općine 
Župa dubrovačka u 2001.g. 

3. Zaključak o davanju suglasnosti sa 
Pravilnikom o upisu djece i mjerilima 
upisa u Dječji vrtić “Župa dubrovačka”  

4. Plan i program korištenja dijela javnih 
površina općine Župa dubrovačka 

5. Zaključak u svezi reguliranja prometa u 
naselju Srebreno tijekom turističke 
sezone 2002. godine 

6. Zaključak u svezi reguliranja prometa u 
naselju Mlini tijekom turističke sezone 
2002. godine 

 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
1. 
 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 10. sjednici 
održanoj 10. svibnja 2002. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 
 Prihvaća se Prostorni program obnove 
i razvitka općine Župa dubrovačka, te 

Izvješće Radne grupe za prostorno planiranje 
kao Program za potrebe izrade Prostornog 
plana uređenja općine Župa dubrovačka 

 
KLASA: 350-02/02-01/03    
UR.BR.: 2117/08-02-02-3 
 
Srebreno, 10. svibnja 2002. 
      
 Predsjednik Općinskog vijeća 
      
  Mato Previšić, v.r. 
 

 
2. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 10. sjednici 
održanoj 10. svibnja 2002. godine donijelo je  
 
 

 
Z A K L J U Č A K 

 
 

 
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj 

reviziji proračuna općine Župa dubrovačka 
za 2001. godinu. 

 
KLASA: 041-01/02-01/01   
UR.BROJ: 2117/08-02-02-3 
 
Srebreno, 10. svibnja 2002. 
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Predsjednik Općinskog vijeća 
      
  Mato Previšić, v.r. 
 
 
3. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 10. sjednici 
održanoj 10. svibnja 2002. godine donijelo je  
 
 

 
Z A K L J U Č A K 

 
 

 
Daje se suglasnost sa Pravilnikom o 

upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić 
Župa dubrovačka. 

 
KLASA: 601-01/02-01/04    
UR.BR.: 2117/08-02-02-3 
 
Srebreno, 10. svibnja 2002. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

      
  Mato Previšić, v.r. 
 
 
4. 
 
Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih 
površina (Sl. glasnik Dubrovačko-
neretvanske županije, br. 5/98) Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 10. 
sjednici održanoj 10. svibnja 2002. godine 
donijelo je  
 
 

PLAN I PROGRAM 
KORIŠTENJA DIJELA JAVNIH 

POVRŠINA  
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA 

 

I. 
 

Planom korištenja javnih površina 
obuhvaćaju se slijedeće čestice zemlje:  

1698, 1717, 1704, 1705, 1706, 1707, 
1710, 1700, 1671 i 1732  sve K.O. Brašina 
(Srebreno). 
 
     
 II. 
 

Programom korištenja javnih 
površina utvrđuje se  
- čest.zem. 1717 na platou bivšeg kioska 

12 m2 za prodaju sladoleda i 
osvježavajućih pića (park Srebreno) 

- čest.zem. 1698 na platou bivšeg kioska 
iza Banja 5 m2 za prodaju suvenira, 
razglednica i sl. (park Srebreno) 

- čest.zem. 1710 iznad šetnice i plaže 125 
m2 za postavljanje ugostiteljskih stolova 
i montažnog ugostiteljskog objekta (park 
Srebreno) 

- čest.zem. 1707 uz šetnicu iznad manje 
plaže 4 m2 za prodaju sladoleda (park 
Srebreno) 

- čest.zem. 1704 uz pristupnu cestu za 
Mline 10 parking mjesta 

- čest.zem. 1705 uz pristupnu cestu za 
Mline 16 parking mjesta 

- čest.zem. 1706 uz pristupnu cestu  za 
Mline 8 parking mjesta 

- čest.zem. 1707 uz pristupnu cestu za 
Mline 1 parking mjesto 

- čest.zem. 1700 uz pristupnu cestu za 
Mline 32 parking mjesta 

- čest.zem. 1671 uz pristupnu cestu za 
Mline 2 parking mjesta 

- čest.zem. 1732 uz JTC (iznad kuće 
Lukšić) 3 parking mjesta 

 
III. 

 
Ovaj Plan i program stupa na snagu 

danom donošenja, a objavit će se u 
Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka. 
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IV. 
 

Stupanjem na snagu ovog Plana i 
programa prestaje važiti Plan i program 
donesen na sjednici Općinskog vijeća od 27. 
srpnja 2000. godine. 

 
KLASA: 363-05/02-01/02   
UR.BROJ: 2117/08-02-02-3 
 
Srebreno, 10. svibnja 2002. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
      
  Mato Previšić, v.r. 
 
5. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka br. 5/01), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na svojoj 10. 
sjednici održanoj   10. svibnja 2002. godine 
donijelo je  
 
 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
 

I 
 
Zabranjuje se promet vozilima ulicom kroz 
Srebreno i to od zgrade Vila Lada do spoja 
sa pristupnom cestom za Mline (kod kuće 
Goga) odnosno do pristaništa u Srebrenom 
izuzev vozilima sa dozvolom i to od 01. 
lipnja 2002. godine do 31. listopada 2002. 
godine. 
Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka za 
prometovanje ovom pješačkom zonom u 
hitnim intervencijama nije potrebno 
odobrenje: 

- vozilima hitne pomoći 
- vatrogasnim vozilima 
- vozilima MUP-a 
- vozilima istražnog suca  
- vozilima za otklanjanje elektro, 

PT i vodovodnih kvarova i 
- vozilima za odvoz smeća 

Najveća dopuštena brzina kretanja vozila 
pješačkom zonom ograničava se na 20 km/h. 
 

II 
 

Prometovanje pješačkom zonom odobrava se 
vozilima čija “ukupna masa” ne prelazi 5 
tona u vremenu od 2,00 do 8,00 sati, a za 
potrebe: 

1. dopreme robe za opskrbu 
prodavaonica ili ugostiteljskih 
objekata 

2. dopreme plina 
3. prijevoza pokućstva i ogrijeva 
4. prijevoza građevnog materijala, 

te odvoza građevnog otpada 
5. prijevoza novca i drugih 

vrijednosti 
 

III 
 
Prometovanje pješačkom zonom odobrit će 
se vozilima čija “ukupna masa” ne prelazi 5 
tona, a za potrebe: 
 
1. prijevoza radi snimanja i održavanja 

priredbi 
2. državnog, županijskog, općinskog i 

vjerskog protokola 
3. prijevoza teških invalida i bolesnih osoba 
4. prijevoza umrle osobe 
5. prijevoza članova uže obitelji radi 

odlaska na pogreb 
6. osoba koje posjeduju garažno mjesto u 

ovoj ulici. 
7. osoba koje posjeduju vez za plovilo u 

luci Srebreno 
 
Osobama koje posjeduju garažno mjesto 
odobrenje se izdaje bez vremenskog 
ograničenja. 
Osobama koje posjeduju vez  za plovilo u 
luci Srebreno zabranjeno je parkiranje vozila  
unutar pješačke zone. 
Odobrenje izdaje Jedinstveni upravni odjel 
Općine Župa dubrovačka, Odjeljak za 
gospodarenje prostorom. 
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IV 
 
Postavljanje prometne signalizacije po ovom 
Zaključku izvršiti će “Dubrovnik ceste” - 
Dubrovnik, a po nalogu i na teret Općine 
Župa dubrovačka. 
 
KLASA: 340-01/02-01/07   
UR.BROJ: 2117/08-02-02-4 
 
Srebreno, 10. svibnja 2002. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
      
  Mato Previšić, v.r. 
 
 
6. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka br. 5/01), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na svojoj 10. 
sjednici održanoj   10. svibnja 2002. godine 
donijelo je  
 
 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
 

I 
 
Zabranjuje se promet vozilima ulicom kroz 
Mline i to od pristaništa Mlini (kod objekta 
vlasništvo hotela Mlini) u smjeru depadansa 
Studenac i ulice Uz Tupinu, izuzev vozilima  
sa dozvolom i to od 01. lipnja 2002. godine 
do 31. listopada 2002. godine. 
Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka za 
prometovanje ovom pješačkom zonom u 
hitnim intervencijama nije potrebno 
odobrenje: 

- vozilima hitne pomoći 
- vatrogasnim vozilima 
- vozilima MUP-a 
- vozilima istražnog suca  
- vozilima za otklanjanje elektro, 

PT i vodovodnih kvarova i 
- vozilima za odvoz smeća 

Najveća dopuštena brzina kretanja vozila 
pješačkom zonom ograničava se na 20 km/h. 
 

II 
 

Prometovanje pješačkom zonom odobrava se 
vozilima čija “ukupna masa” ne prelazi 5 
tona u vremenu od 2,00 do 8,00 sati, a za 
potrebe: 

6. dopreme robe za opskrbu 
prodavaonica ili ugostiteljskih 
objekata 

7. dopreme plina 
8. prijevoza pokućstva i ogrijeva 
9. prijevoza građevnog materijala, 

te odvoza građevnog otpada 
10. prijevoza novca i drugih 

vrijednosti 
 

III 
 
Prometovanje pješačkom zonom odobrit će 
se vozilima čija “ukupna masa” ne prelazi 5 
tona, a za potrebe: 
 
8. prijevoza radi snimanja i održavanja 

priredbi 
9. državnog, županijskog, općinskog i 

vjerskog protokola 
10. prijevoza teških invalida i bolesnih osoba 
11. prijevoza umrle osobe 
12. prijevoza članova uže obitelji radi 

odlaska na pogreb 
13. osoba koje posjeduju garažno mjesto u 

ovoj ulici. 
 
Osobama koje posjeduju garažno mjesto 
odobrenje se izdaje bez vremenskog 
ograničenja. 
Odobrenje izdaje Jedinstveni upravni odjel 
Općine Župa dubrovačka, Odjeljak za 
gospodarenje prostorom. 
 

IV 
 
Postavljanje prometne signalizacije po ovom 
Zaključku izvršiti će “Dubrovnik ceste” - 
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Dubrovnik, a po nalogu i na teret Općine 
Župa dubrovačka. 
 
 
KLASA: 340-01/02-01/07   
UR.BROJ: 2117/08-02-02-4 
 
Srebreno, 10. svibnja 2002. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
      
  Mato Previšić, v.r. 
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