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OPĆINSKO VIJEĆE  
 
15. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01 i 6/04) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 9. sjednici 
održanoj 7. travnja 2006. godine donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 

 Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka daje slijedeće primjedbe i 
predlaže dopune na Izmjene i dopune 
Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske 
županije kako slijedi: 

 
1. da se iz Prostornog plana 

Dubrovačke-neretvanske 
županije isključi eksploatacijsko 
polje Dubac E3 Kamenoloma 
koje je planirano unutar granica 
zaštitnog obalnog područja a što 
je izričiti suprotno s Odredbom 
članka 5. Uredbe o uređenju i 
zaštiti obalnog područja i mora 
(članak 3.3. *Eksploatacija 
mineralnih sirovina toč. 48. 
stavak 1. alineja 1. kao i iz 
grafičkog dijela oznaka E-3), a i 
obzirom na primjedbu 
Ministarstva zaštite okoliša, 
prostornog uređenja i 
graditeljstva na PPUO Župa 
dubrovačka (prilog -  dopis 
navedenog Ministarstva - Prilog 
1). 

2. da se iz Prostornog plana 
Dubrovačke-neretvanske 
županije isključi ribogojilište u 
Platu (članak 3.6. **Ribarstvo i 
marikultura točka 67. stavak 1.  
– kavezni uzgoj morskih riba  
alineja 17. kao i iz grafičkog 
dijela oznaku HZ (Prilog 2a). 

3. da se iz Prostornog plana 
Dubrovačke-neretvanske 
županije isključi trgovačka zona 
Srebreno-Kupari (članak 3.2. 
***Gospodarstvo i komunalni 
objekti  točka 41. stavak 1. 
alineja 1. kao i iz grafičkog dijela 
oznaka K2 (Prilog 2b).  
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4. da se u Prostorni plan 
Dubrovačko-neretvanske 
županije doda turistička zona u 
Solinama ****površine 8ha sa 
planiranim kapacitetom od 600 
kreveta po vrsti ugostiteljsko-
turistička namjena T1 (prilog 
zahvata na kopiji katstarskog 
plana – Prilog 3). 

5. da se u Prostorni plan 
Dubrovačko-neretvanske 
županije doda sportska zona u 
Petrači (koja se nalazi u 
prijedlogu PPUO Župa 
dubrovačka površine 2,2 ha) 
*****(prilog zahvata na kopiji 
katastarskog plana – Prilog 4). 

6. da se u Prostornom planu 
Dubrovačko-neretvanske 
županije ******Tekstualni dio I 
obrazloženje str. 290  Vizija 
razvitka gospodarstva, u kojoj 
nije sagledana kvalitativna 
dimenzija razvitka turizma u 
Župi, pa umjesto formulacije: 

      ''… i to putem obnove i 
prilagodbe kategorizacije ratom 
uništenih smještajnih kapaciteta u 
Kuparima (hotelski kapaciteti, 
kampovi) …'' 
 predlaže se da stoji 
formulacija: 
      ''Općina Župa dubrovačka 
valorizirati će svoje vrijedne resurse 
ulaganjima u razvitak turističko-
ugostiteljske privrede, i to putem 
rekonstrukcije uništenih smještajnih 
kapaciteta, dijelom i u najviše 
kategorije, kao i razvojem novih 
smještajnih i pratećih sadržaja 
(turističke vile, kongresni centar i 
drugo), što je jedan od ključnih 
elemenata strategije prerastanja 
Dubrovnika u jednu od vodećih 
svjetskih turističkih destianacija.'' 
(Prilog 5)       

  

 Sastavni dio ovog zaključka su 
Prilozi 1, 2a, 2b, 3, 4 i 5. 
 
 Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka posebno napominje da ostaje pri 
svim dosada izjavljenim primjedbama i 
dopunama na Prostorni plan Dubrovačko-
neretvanske županije, te predlaže da se iste u 
cijelosti prihvate. 
 
KLASA: 350-01/05-01/04  
URBROJ: 2117/08-02-06-10 
 
Srebreno, 7. travnja 2006. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
____________________________________ 
 
16. 
 
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 9. sjednici održanoj 7. travnja 
2006. 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, 782/4 i 456/1 
sve K.O. Brašina.  

 
II. 
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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), 

- dio čest. zem. 782/4 – 12 m2 za 
postavljanje ugostiteljskih stolova. 

 
III. 

 
Ovaj Plan i program korištenja dijela 

javnih površina Općine Župa dubrovačka 
stupa na snagu danom donošenja, a objaviti 
će se u ''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka''. 
 

IV. 
 

Stupanjem na snagu ovog Plana i 
programa prestaje važiti Plan i program 
korištenja dijela javnih površina Općine 
Župa dubrovačka (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', broj 4/05). 
 

KLASA: 022-05/06-09/01 
URBROJ: 2117/08-02-06-4 
 
Srebreno, 7. travnja 2006. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
____________________________________ 
 
17. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka br. 5/01), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na svojoj 9. 
sjednici održanoj 7. travnja 2006. 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 2006. godine do 31. 
listopada 2006. 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: 
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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. 
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: 340-01/06-01/05  
URBROJ: 2117/08-02-06-3 
 

Srebreno, 7. travnja 2006. 
 

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
 
18. 
 
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 2006. godine 
do 31. listopada 2006. 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 
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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: 340-01/06-01/06  
URBROJ: 2117/08-02-06-3 
 
Srebreno, 7. travnja 2006. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
 
 
 
19. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01 i 6/04) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 9. sjednici 
održanoj 7. travnja 2006. godine donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 U Povjerenstvo  za rješavanje 
problematike branitelja i dragovoljaca 

Domovinskog rata Župe dubrovačke 
imenuju se: 

1. gosp. Nikola Bogoje,  predsjednik 
2. gosp. Niko Miloslavić – Zeko, član 
3. gosp. Marko Čoić, član 
4. gosp. Čedomil Lukšić , član i 
5. gosp. Zoran  Grbić, član. 

 
 Povjerenstvo prati socijalno, 
zdravstveno, stambeno, financijsko i 
profesionalno stanje u cilju osiguravanja 
izvora potrebne pomoći braniteljima i 
dragovoljcima Domovinskog rata Župe 
dubrovačke. 
 Pomaže u koordinaciji između 
državnih tijela zaduženih za skrb, udruga 
građana, humanitarnih udruga i tijela Općine 
Župa dubrovačka. 
 
KLASA: 022-05/06-09/04     
URBROJ: 2117/08-02-06-1 
 
Srebreno, 7. travnja 2006. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
 
 


