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Srebreno bb, - tel. 486 026 

List izlazi po potrebi. 
 

SADRŽAJ 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 

1. Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o zakupu javnih površina    1. 

2. Plan i program korištenja dijela 
javnih površina Općine Župa 
dubrovačka            2.      

3. Odluka o Izmjenama i dopunama 
Odluke o komunalnom redu Općine 
Župa dubrovačka           3. 

1.  
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 16. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 19. ožujka 
2003. godine donijelo je  
 

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
ODLUKE O ZAKUPU JANIH 

POVRŠINA 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o zakupu javnih površina 
Općine Župa dubrovačka («Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije», br. 5/98 
i 6/98) u članku 17. mijenja se stavak 1. i 
glasi: 

«Ugovor se sklapa na određeno 
vrijeme, najduže na 7 (sedam) godina. 

 
 
 

Članak 2. 
 

U članku 36. mijenja se uvodni dio 
stavka 1. i stavak 2. i sada glase: 

«Novčanom kaznom u iznosu od 
200,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se pravna 
osoba za prekršaje:» 

«Za prekršaje iz prethodnog stavka 
kaznit će se odgovorna osoba novčanom 
kaznom do 200,00 kuna. 
 

Članak 3. 
 

Članak 37. mijenja se i glasi: 
«Za prekršaje iz članka 34. Ove 

odluke kaznit će se i fizička osoba 
novčanom kaznom do 200,00 kuna. 

 
Članak 4. 

 
U članku 38. mijenja se uvodni dio 

stavka 1. i sada glasi: 
«Novčanom kaznom do 200,00 kuna 

kaznit će se fizička osoba:» 
 

Članak 5. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osam 
dana nakon objave u “Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka”. 
 
KLASA: 363-05/03-01/03  
UR.BROJ: 2117/08-02-03-5           
Srebreno, 19. ožujka 2003. 
  

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
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2. 
 
Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih 
površina (Sl. glasnik Dubrovačko-
neretvanske županije, br. 5/98) Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 16. 
sjednici održanoj 19. ožujka 2003. godine 
donijelo je  
 
 

PLAN I PROGRAM 
KORIŠTENJA DIJELA JAVNIH 

POVRŠINA  
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA 

 
I. 
 

Planom korištenja javnih površina 
obuhvaćaju se slijedeće čestice zemlje:  
- 775/6, 1698, 1717, 1704, 1705, 1706, 

1707, 1710, 1700, 1671 i 1732  sve K.O. 
Brašina (Srebreno) te čest. zem. 760 
K.O. Zavrelje.  

 
II. 

 
Programom korištenja javnih 

površina utvrđuje se  
- čest. zem. 775/6 K.O. Brašina u 

Srebrenom  25 m2 za ugostiteljske 
stolove 

- čest. zem. 760 K.O. Zavrelje u Mlinima 
37 m2 za  ugostiteljske stolove 

- 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 u 

roku od osam dana od dana objave u 
Službenom glasniku i oglasnoj ploči Općine 
Župa dubrovačka. 
 

IV. 
 

Stupanjem na snagu ovog Plana i 
programa prestaje važiti Plan i program 
donesen na sjednici Općinskog vijeća od 10. 
svibnja 2002. godine. 
 
KLASA: 363-05/03-01/03   
UR.BROJ: 2117/08-02-03-3           
 
Srebreno, 19. ožujka 2003. 

 
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 16. sjednici 



Općina Župa dubrovačka       Službeni glasnik broj 1       Srebreno, 19. ožujka 2003. 
 

 
 

3  
 
 

Općinskog vijeća održanoj dana 19. ožujka 
2003. godine donijelo je  
 

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

ODLUKE O KOMUNALNOM  REDU 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o komunalnom redu 
Općine Župa dubrovačka («Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije», br. 
5/98) iza članka 5. dodaje se članak 5.a koji 
glasi: 

«Zabranjuje se izvođenje 
građevinskih radova u turističkim mjestima 
u razdoblju od 15. lipnja do 01. rujna. 
Na zahtjev investitora strateški važnih 
objekata za Općinu, Općinsko poglavarstvo 
može iznimno odobrit izvođenje radova u 
razdoblju iz stavka 1. ovog članka.» 

 
Članak 2. 

 
U članku 112. mijenja se uvodni dio 

stavka 1., točka 2. stavka 1. i stavak 2. i sada 
glase: 

«Novčanom kaznom u iznosu od 
200,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se pravna 
osoba za prekršaje:», 

«2. Ako vanjske dijelove zgrade ne 
drži uredno, ispravno, čisto i oličeno ili ako 
izvodi građevinske radove u turističkim 
mjestima od 15. lipnja do 1. rujna (članak 5. 
stavak 1. i 2. i članka 5.a stavak 1.);  

 «Za prekršaje iz prethodnog stavka 
kaznit će se odgovorna osoba, odnosno 
fizička osoba novčanom kaznom do 200,00 
kuna.» 
 

Članak 3. 
 

U članku 113. mijenja se uvodni dio 
stavka 1. i stavak 2. i sada glase: 

«Novčanom kaznom do 500,00 kuna 
kaznit će se pravna osoba za prekršaje:», 

 
 

«Za prekršaje iz prethodnog stavka 
kaznit će se odgovorna osoba, odnosno 
fizička osoba novčanom kaznom do 100,00 
kuna.» 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osam 
dana nakon objave u “Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka”. 

 
 
KLASA: 334-01/02-01/10  
UR.BROJ: 2117/08-02-03-3           
 
Srebreno, 19. ožujka 2003. 

 
     
 Predsjednik Općinskog vijeća 

 
              Mato Previšić, v.r.  
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