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____________________________________ 
 
OPĆINSKO VIJEĆE  
 
08. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 

dubrovačka" br. 5/01) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 33. sjednici 
održanoj 6. travnja 2005. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća Izvješće o radu 
Općinskog poglavarstva za 2003. i 2004. 
godinu. 

Izvješće o radu Općinskog 
poglavarstva za 2003. i 2004. godinu 
sastavni je dio ovog zaključka i isti se ne 
objavljuje u Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka nego na oglasnoj ploči 
Općine. 
 
KLASA: 023-01/05-01/02 
UR.BROJ: 2117/08-02-05-3   
 
Srebreno, 6. travnja 2005.  
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
____________________________________ 
 
9. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 33. sjednici 
održanoj 6. travnja 2005. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
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Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća Izvješće o radu Župa 
dubrovačka d.o.o. i stanju komunalnih 
poslova za razdoblje od 01. siječnja do 31. 
prosinca 2004. godine. 

Izvješće o radu Župa dubrovačka 
d.o.o. i stanju komunalnih poslova za 
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 
2004. godine sastavni je dio ovog zaključka i 
isti se ne objavljuje u Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka nego na oglasnoj 
ploči Općine. 
 
KLASA: 363-01/05-01/04 
UR.BROJ: 2117/08-03-05-2   
 
Srebreno, 6. travnja 2005.  
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
____________________________________ 
 
10. 
 
Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih 
površina (Službeni glasnik Dubrovačko-
neretvanske županije, br. 5/98, 6/98, 
Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 
1/03) Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka na 33. sjednici održanoj 6. 
travnja 2005. 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, 1717, 1704, 1705, 1706, 1707, 

1710, 1700, 1671, 1732 i 456/1 sve K.O. 
Brašina.  

II. 
Programom korištenja javnih 

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

Srebrenom  40 m2 i čest. zem. 1717 na 

platou bivšeg kioska za prodaju 
sladoleda i osvježavajućih pića, prodaja 
rukotvorina, izrada portreta, prodaja 
umjetničkih slika i sl. (park Srebreno) – 
za postavljanje više štandova 

- 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 

- čest. zem. 456/1  Veći broj parking 
mjesta (točan broj utvrditi će se nakon 
izrade idejnog rješenja). 

 
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 19. 
ožujka 2003. godine. 
 
KLASA: 363-05/05-01/01   
UR.BROJ: 2117/08-02-05-4    
 
Srebreno, 6. travnja 2005.  
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
____________________________________ 
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11. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 33. sjednici 
održanoj 6. travnja 2005. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka načelno prihvaća inicijativu za 
osnivanje Županijskog centra za 
gospodarenje otpadom i društveni Ugovor o 
osnivanju Županijskog centra za 
gospodarenje otpadom, s tim da se predlaže 
da se u članku 6. Društvenog ugovora doda 
djelatnost: ''sakupljanje sekundarnih sirovina 
bez bio-mase''. 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka predlaže da se ''ŽUTI POGON'' 
predviđen za izgradnju u Čibači dislocira iz 
Župe dubrovačke i uključi u rečeni projekt. 
 
KLASA: 351-01/05-01/01 
UR.BROJ: 2117/08-02-05-3   
 
Srebreno, 6. travnja 2005.  
 

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 33. 
sjednici održanoj 6. travnja 2005. 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 2005. godine do 31. 
listopada 2005. 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 (u razdoblju od 
05:00 do 09:00 sati) 

2. dopreme robe za opskrbu 
prodavaonica ili ugostiteljskih 
objekata (u razdoblju od 05:00 do 
09:00 sati) 

3. dopreme plina (u razdoblju od 
05:00 do 09:00 sati) 

4. prijevoza pokućstva i ogrijeva (u 
razdoblju od 05:00 do 09:00 sati) 

5. prijevoza građevnog materijala, 
te odvoza građevnog otpada (u 
razdoblju od 05:00 do 09:00 sati) 

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 
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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: 340-01/05-01/03 
URBROJ: 2117/08-02-05-3 
 
Srebreno, 6. travnja 2005. 
                                                                 
  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 33. 
sjednici održanoj 6. travnja 2005. 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 2005. godine 
do 31. listopada 2005. 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  (u razdoblju od 
05:00 do 09:00 sati) 

2. dopreme robe za opskrbu 
prodavaonica ili ugostiteljskih 
objekata (u razdoblju od 05:00 do 
09:00 sati) 

3. dopreme plina (u razdoblju od 
05:00 do 09:00 sati) 

4. prijevoza pokućstva i ogrijeva (u 
razdoblju od 05:00 do 09:00 sati) 

5. prijevoza građevnog materijala, 
te odvoza građevnog otpada (u 
razdoblju od 05:00 do 09:00 sati) 

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. 
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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: 340-01/05-01/03 
URBROJ: 2117/08-02-05-4 
 
Srebreno, 6. travnja 2005. 
 

 Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                         
        Mato Previšić, v.r. 
 
OPĆINSKO POGLAVARSTVO 
 
14. 
 
Na temelju članka 46. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01), Općinsko 
poglavarstvo Općine Župa dubrovačka na 
70. sjednici, održanoj 4. travnja 2005., 
donijelo je sljedeću 
 

T A R I F U 
NAKNADE ZA KORIŠTENJE JAVNIH  
POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE 

ŽUPA DUBROVAČKA 
 

Članak 1. 
 

Ovom tarifom određuje se visina naknade za 
privremeno korištenje javnih površina na 
području Općine Župa dubrovačka, a za 
namjene iz članka 6. Odluke o korištenju 
javnih površina. 
 

Članak 2. 
 

Naknada za korištenje javnih površina na 
području Općine Župa dubrovačka iz članka 
1. ove Tarife utvrđuje se po metru 
četvornom obračunske površine na dan: 

- za postavljanje ugostiteljskih stolova za 
caffe bar 1,00 kuna za 1 m2 dnevno, odnosno 
za postavljanje ugostiteljskih stolova za 
restaurante 1,00 kuna za 1 m2 dnevno. 
- za postavljanje stolova, pultova (štandova) 
i slično, a za prodaju suvenira, bižuterije, 
proizvoda domaće radinosti i slično (izuzev 
prodaje radova župske domaće radinosti) 
kao i za postavljanje aparata za prodaju 
osvježavajućih pića (mikser) te aparata za 
sladoled (konzervatori), prodaju voća i 
povrća, 1,00 kuna za 1 m2 dnevno. 
- za parking mjesta 5,00 kn dnevno za I zonu 
(ispod državne ceste D8) 
- za parking mjesta 2,50 kn dnevno za II 
zonu (iznad državne ceste D8) 
- za postavljanje kioska svih namjena 0,50 
kuna za 1 m2 dnevno. 
- za ostale namjene iz članka 6. odluke 0,50 
kuna za 1 m2 dnevno. 

 
Članak 3. 

 
Ova Tarifa stupa na snagu danom objave u 
''Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka''. 
 
KLASA: 363-05/05-01/01 
UR.BROJ: 2117/08-03-05-4   
 
Srebreno, 4. travnja 2005. 
 

Načelnik Općine 
 

Ivo Miletić, dipl.ing. 
____________________________________ 
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