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OPĆINSKO VIJEĆE 
 
12. 
 
Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o 
popisima birača («Narodne novine», broj 
19/92) i članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka («Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka» br. 5/01) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 17. sjednici 
održanoj 7. svibnja 2003. godine donijelo je  
 

O D L U K U 
o popisima birača 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom određuje se način vođenja 
popisa birača Općine Župa dubrovačka. 
 

Članak 2. 
 

Popis birača Općine Župa dubrovačka vodi 
se u svesku automatskom obradom podataka 
za cijelo područje Općine Župa dubrovačka. 
 

Članak 3. 
 

Danom stupanja na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Odluka o načinu vođenja 
općeg biračkog spiska («Službeni glasnik 
Općine Dubrovnik», broj 2/86 i 5/90). 

 
Članak 4. 

 
Odluka stupa na snagu osmog dana od 
objave u Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka. 
 
KLASA: 013-02/03-01/01    
UR.BROJ: 2117/08-02-03-2 
 
Srebreno, 7. svibnja 2003. 
      
 Predsjednik Općinskog vijeća 
      
  Mato Previšić, v.r. 
 
13. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 17. sjednici 
održanoj 7. svibnja 2003. godine donijelo je  
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O D L U K U 
o izboru predsjednika i članova Komisije 

za popise birača 
 

Članak 1. 
 

Osniva se Komisija za popise birača za 
područje Općine Župa dubrovačka. 
 

Članak 2. 
 

Komisija za popis birača vrši provjeru 
pravilnosti popisa, odlučuje o zahtjevima 
građana za upis, dopunjuje ili ispravlja popis 
birača koje nije uvažio županijski ured za 
opću upravu i potvrđuje popis birača. 
 

Članak 3. 
 

U Komisiju za popis birača biraju se 
slijedeći vijećnici: 
 
za predsjednika 
 IVO LISE 
za člana 
 1. NIKO MILOSLAVIĆ 
 2. MARKO SVAGUŠA 
 

Članak 4. 
 

Ova odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u «Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka». 
 
KLASA: 013-02/03-01/01  
UR.BROJ: 2117/08-02-03-1           
 
Srebreno, 7. svibnja 2003. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                         
              Mato Previšić, v.r. 
 
14. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01) Općinsko vijeće 

Općine Župa dubrovačka na 17. sjednici 
održanoj 7. svibnja 2003. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 
1. U Povjerenstvo za obilježavanje Dana 

općine Župa dubrovačka i Dana 
oslobođenja Župe dubrovačke  imenuju 
se: 
 
- gosp. Pasko Pendo, predsjednik 
- don. Miljenko Babaić, član 
- gosp. Mato Konjevod, član 
- gosp. Pero Srijemsi, član 
- gosp. Vlaho Kesovija, član 
- gosp. Ivica Cumeljan, član 

 
2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom 

donošenja. 
 
KLASA: 022-05/03-09/01 
UR.BROJ: 2117/08-02-03-1   
          
 
Srebreno, 7. svibnja 2003. 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                         

Mato Previšić, vr. 
 

                                                  
15. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka br. 5/01), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na svojoj 17. 
sjednici održanoj 07. svibnja 2003. godine 
donijelo je  
 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
 

I 
 
Zabranjuje se promet vozilima ulicom 
Riviera i to od pristaništa Mlini (kod objekta 
vlasništvo hotela Mlini) u smjeru depadansa 
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Studenac i ulice Uz Tupinu, izuzev vozilima  
sa dozvolom i to od 01. lipnja 2003. godine 
do 31. listopada 2003. 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 i  
 - vozilima za otklanjanje elektro, PT 
i vodovodnih kvarova. 
Najveća dopuštena brzina kretanja vozila 
pješačkom zonom ograničava se na 20 km/h. 
 

II 
 

Prometovanje pješačkom zonom odobrit  će 
se vozila čija “ukupna masa” ne prelazi 5 
tona, a za potrebe: 
 

1. odvoza smeća 
2. dopreme robe za opskrbu 

prodavaonica ili ugostiteljskih 
objekata (od 05,00 do 10,00 sati) 

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

te odvoza građevnog otpada 
6. prijevoza radi snimanja i 

održavanja priredbi 
7. prijevoza novca i drugih 

vrijednosti 
8. državnog, županijskog, 

općinskog i vjerskog protokola 
9. prijevoza teških invalida i 

bolesnih osoba 
10. prijevoza umrle osobe 
11. prijevoza članova uže obitelji radi 

odlaska na pogreb 
12. 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. 
 

III 
 
Postavljanje prometne signalizacije po ovom 
Zaključku izvršiti će Župa dubrovačka d.o.o. 
- Srebreno, a po nalogu i na teret Općine 
Župa dubrovačka. 
 
KLASA: 340-01/03-01/05 
URBROJ: 2117/08-02-03-2 
 
Srebreno, 7. svibnja 2003. 
 
      
 Predsjednik Općinskog vijeća 
      
  Mato Previšić, v.r. 
 
16. 
 
KLASA: 340-01/03-01/05 
URBROJ: 2117/08-02-03-2 
 
Srebreno, 7. svibnja 2003. 
 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka br. 5/01), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na svojoj 17. 
sjednici održanoj 07. svibnja 2003. godine 
donijelo je  
 
 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
 

I 
 
Zabranjuje se promet vozilima ulicom Dr. 
Frana Tuđmana i to od zgrade Vila Lada do 
spoja sa pristupnom cestom za Mline (kod 
kuće Goga) izuzev vozilima sa dozvolom i 
to od 01. lipnja 2003. godine do 31. 
listopada 2003. godine. 
Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka za 
prometovanje ovom pješačkom zonom u 



Općina Župa dubrovačka       Službeni glasnik broj 7       Srebreno, 7. svibnja 2003. 
 

 
 
 

144 

hitnim intervencijama nije potrebno 
odobrenje: 
 - vozilima hitne pomoći 
 - vatrogasnim vozilima 
 - vozilima MUP-a 
 - vozilima istražnog suca i  
 - vozilima za otklanjanje elektro, PT 
i vodovodnih kvarova. 
Najveća dopuštena brzina kretanja vozila 
pješačkom zonom ograničava se na 20 km/h. 
 

II 
 

Prometovanje pješačkom zonom odobrit  će 
se vozila čija “ukupna masa” ne prelazi 5 
tona, a za potrebe: 
 

1. odvoza smeća 
2. dopreme robe za opskrbu 

prodavaonica ili ugostiteljskih 
objekata (od 05,00 do 10,00 sati) 

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

te odvoza građevnog otpada 
6. prijevoza radi snimanja i 

održavanja priredbi 
7. prijevoza novca i drugih 

vrijednosti 
8. državnog, županijskog, 

općinskog i vjerskog protokola 
9. prijevoza teških invalida i 

bolesnih osoba 
10. prijevoza umrle osobe 
11. prijevoza članova uže obitelji radi 

odlaska na pogreb 
12. osoba koje posjeduju garažno 

mjesto u ovoj ulici. 
13. 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. 
 

III 
 
Postavljanje prometne signalizacije po ovom 
Zaključku izvršiti će Župa dubrovačka d.o.o  
- Srebreno, a po nalogu i na teret Općine 
Župa dubrovačka. 
 
KLASA: 340-01/03-01/05 
URBROJ: 2117/08-02-03-2 
 
Srebreno, 7. svibnja 2003. 
 
      
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
  Mato  Previšić, v.r. 
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