
 

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

 
 

 
Broj 4                Godina  IV. 

 

 
Srebreno, 19. svibnja 2004. 

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

List izlazi po potrebi. 
 

SADRŽAJ 
 
OPĆINSKO VIJEĆE  
 

09. Zaključak o dodjeli javnog priznanja 
Općine Župa dubrovačka za životno 
djelo              26. 

10. Zaključak o dodjeli javnog priznanja 
Općine Župa dubrovačka              26. 

11. Rješenje o imenovanju Vijeća za 
davanje koncesijskog odobrenja na 
pomorskom dobru na području 
Općine Župa dubrovačka              27. 

12. Zaključak u svezi reguliranja 
prometa u Srebrenom u ljetnoj sezoni 
2004. godine          27. 

13. Zaključak u svezi reguliranja 
prometa u Mlinima u ljetnoj sezoni 
2004. godine         28. 

 
 
09. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01) i članka 6. Odluke o 
javnim priznanjima Općine Župa 
dubrovačka («Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka», broj 4/03) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 26. sjednici 
održanoj 19. svibnja 2004. godine donijelo je  
 
 

Z A K L J U Č A K 
o dodjeli «Nagrade Općine Župa dubrovačka 

za životno djelo» 
 
 

 
Don MIRKU MASLAĆU,  

dodjeljuje se «Nagrada Općine Župa 
dubrovačka za životno djelo»-plaketa i dar. 

 
KLASA: 061-01/04-01/01  
UR.BROJ: 2117/08-02-04-4   
           
Srebreno, 19. svibnja 2003. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                         

Mato Previšić, v.r.   
 
 
 
10. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01) i članka 6. Odluke o 
javnim priznanjima Općine Župa 
dubrovačka («Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka», broj 4/03) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 26. sjednici 
održanoj 19. svibnja 2004. godine donijelo je  
 
 

Z A K L J U Č A K 
o dodjeli «Nagrade Općine Župa 

dubrovačka» 
 
 

HUMANITARNOM DRUŠTVU 
ŽUPE DUBROVAČKE ČIBAČA,  
dodjeljuje se «Nagrada Općine Župa 
dubrovačka»-plaketa i dar. 
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KLASA: 061-01/04-01/01  
UR.BROJ: 2117/08-02-04-5   
           
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                               
                   Mato Previšić, v.r. 
 
 
11. 
  
Na temelju članka 39. st. 3. Zakona o 
pomorskom dobru i morskim lukama 
(«Narodne novine», broj 158/03), članka 6. 
Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog 
odobrenja na pomorskom dobru («Narodne 
novine», broj 36/04) i 26. Statuta Općine 
Župa dubrovačka ("Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka" br. 5/01) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 26. sjednici 
održanoj 19. svibnja 2004. godine donijelo je  
 

R J E Š E N J E 
 
1. Osniva se Vijeće za davanje 

koncesijskog odobrenja (dalje: Vijeće). 
Vijeće je nadležno za davanje 

koncesijskog odobrenja na pomorskom 
dobru, u smislu članka 2. st. 2. Uredbe o 
postupku davanja koncesijskog odobrenja na 
pomorskom dobru. 
2. U Vijeće se imenuju: 

- Mato Begović  predstavnik 
Općine Župa dubrovačka 

- Ivo Lise   predstavnik 
Općine Župa dubrovačka 

- Josip Perić  predstavnik 
Općine Župa dubrovačka, 

- Niko Srabotnak  predstavnik 
Županijskog tijela nadležnog za poslove 
pomorstva 

- Đuro Kralj  predstavnik 
Lučke kapetanije 
3. Vijeće djeluje pri Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Župa 
dubrovačka. 

Jedinstveni upravni odjel iz st. 1. ove 
točke obavlja stručno-administrativne 
poslove za Vijeće. 
4. Akti Vijeća ovjeravaju se pečatom 

Općinskog poglavarstva Općine Župa 
dubrovačka. 

5. Mandat članova Vijeća traje četiri 
godine. 
Ako ocijeni potrebnim, Općinsko vijeće 

može pojedinog člana Vijeća ili Vijeće u 
cjelini razriješiti i prije isteka mandata. 
6. Članovi Vijeća između sebe biraju 

predsjednika Vijeća. 
7. Ovo rješenje objaviti će se u «Službenom 

glasniku Općine Župa dubrovačka».  
 
KLASA: 947-01/04-01/13 
UR.BROJ: 2117/08-02-04-10   
           
Srebreno, 19. svibnja 2004. 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća 

 
        Mato Previšić, v.r. 

 
  
12. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka br. 5/01), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na svojoj 26. 
sjednici održanoj 19. svibnja 2004. 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 2004. godine do 31. 
listopada 2004. godine. 
Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka za 
prometovanje ovom pješačkom zonom u 
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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 

/parking/ 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: 340-01/04-01/12 
URBROJ: 2117/08-02-04-3 
 
Srebreno, 19. svibnja 2004. 
                                                                 
  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 svojoj 26. 
sjednici održanoj 19. svibnja 2004. 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 
Studenac i ulice Uz Tupinu, izuzev vozilima  
sa dozvolom i to od 01. lipnja 2004. godine 
do 31. listopada 2004. 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  
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 - 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 

/parking/ 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: 340-01/04-01/11 
URBROJ: 2117/08-02-04-2 

 
Srebreno, 19. svibnja 2004. 
 

 Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                         
        Mato Previšić, v.r. 
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