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28. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), a nakon usmenog 
obrazloženja predstavnika izrađivača 
Programa za izradu UPU-a Dubac – Dočine,  
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 

23. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 
18. svibnja 2012. godine, donijelo je  

 
Z A K L J U Č A K 

 
1. Proširenja izdvojenog građevinskog 

područja izvan naselja gospodarske 
namjene nije moguće, te je suvišno 
obrazlaganje eventulane izrade 
ciljanih izmjena i dopuna PPUO u 
točki 6.2. 

2. Potrebno je detaljnije razraditi 
riješenje otpadnih voda, oborinskih i 
sanitarnih, te predvidjeti obvezu 
komunalnog priključka za sadržaj 
autopraone. 

3. U roku od 7 dana od dana prijama 
ovog zaključka Izrađivač programa 
će: 

a. Dostaviti precizne podatke o 
vrsti otpada (sukladno 
katalogu otpada) i opće 
podatke o tehnologiji obrade 
u predviđenim reciklažnim 
dvorištima. 

b. Dostaviti opće tehničke 
podatke o betonarama i 
asfaltnoj bazi. 

4. Nalaže se zainteresiranim 
investitorima da provedu postupak 
ocjene o potrebi procjene utjecaja na 
okoliš, planiranih zahvata i sadržaja u 
zoni Dubac-Dočine sukladno Uredbi 
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o procjeni utjecaja zahvata na okoliš 
(NN 64/08). 

5. Upućuje se Dubac-promet d.o.o. da 
izradi projekt sanacije nelegalne 
deponije sa geomehaničkim 
elaboratom, te ga uputi Općinskom 
vijeću na prihvaćanje. (Uzimajući u 
obzir proces nastanka platoa u 
vlasništvu Dubac-prometa d.o.o. 
Općinsko vijeće smatra da je 
krajobrazna sanacija preduvjet 
realizacije svih drugih planiranih 
sadržaja).  

 
KLASA: 350-02/12-01/15   
URBROJ: 2117/08-02-12-4 
 
Srebreno, 18. svibnja 2012. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
29. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 23. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 18. svibnja 
2012. godine donijelo je  
 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni Odluke o izboru 

Mandatnog odbora 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o osnivanju Mandatnog 
odbora Općine Župa dubrovačka u članku 3. 
stavku 1. alineja 2. mijenja se i glasi:  

 
''- gosp. Miše Miloslavić, za člana'' 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka objaviti će se u 
''Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka''. 
 
KLASA: 022-05/09-09/03   
URBROJ:2117/08-02-12-5 
 
Srebreno, 18. svibnja 2012. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
30. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 23. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 18. svibnja 
2012. godine donijelo je  
 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni Odluke o izboru 

Odbora za javna priznanja 
 

Članak 1.  
 

U Odluci o osnivanju Odbora za 
javna priznanja Općinskog vijeća Općine 
Župa dubrovačka u članku 1. stavku 1. 
mijenja se točka 3. i glasi:  

 
''3. Miše Miloslavić'' 

 
Članak 2. 
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Ova Odluka objaviti će se u 
''Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka''. 
KLASA: 061-06/10-01/01   
URBROJ:2117/08-02-12-4 
 
Srebreno, 18. svibnja 2012. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
31. 
 
Na temelju članka 6. Odluke o javnim 
priznanjima Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 4/03) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', broj 8/09), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
23. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 
18. svibnja 2012. godine donijelo je  
 

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

dubrovačka'' 
 

ANĐELI TELESMANIĆ, 
dodjeljuje se ''Nagrada Općine Župa 
dubrovačka'' – plaketa, povelja i novčani dar 
u iznosu od 5.000,00 kuna. 

 
''Nagrada Općine Župa dubrovačka'' 

uručit će se, sukladno odredbama Odluke o 
javnim priznanjima Općine Župa 
dubrovačka, na svečanoj sjednici povodom 
Dana Općine Župa dubrovačka 26. svibnja 
2012. godine. 

  
Ovaj Zaključak stupa na snagu 

danom donošenja, a objavit će se u 

"Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka''.  

 
 
KLASA: 061-01/12-01/03 
URBROJ: 2117/08-02-12-5           
 
Srebreno, 18. svibnja 2012. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
32. 
 
Na temelju članka 6. Odluke o javnim 
priznanjima Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 4/03) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', broj 8/09), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
23. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 
18. svibnja 2012. godine donijelo je  
 

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

dubrovačka'' 
 

HEP proizvodnji d.o.o. – 
POGUNU HE DUBROVNIK, dodjeljuje se 
''Nagrada Općine Župa dubrovačka'' – 
plaketa, povelja i novčani dar u iznosu od 
5.000,00 kuna. 

 
''Nagrada Općine Župa dubrovačka'' 

uručit će se, sukladno odredbama Odluke o 
javnim priznanjima Općine Župa 
dubrovačka, na svečanoj sjednici povodom 
Dana Općine Župa dubrovačka 26. svibnja 
2012. godine. 
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Ovaj Zaključak stupa na snagu 
danom donošenja, a objavit će se u 
"Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka''.  
 
KLASA: 061-01/12-01/03 
URBROJ: 2117/08-02-12-6   
           
Srebreno, 18. svibnja 2012. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
33. 
 
Na temelju članka 6. Odluke o javnim 
priznanjima Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 4/03) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', broj 8/09), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
23. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 
18. svibnja 2012. godine donijelo je  
 

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

dubrovačka'' 
 

MARIJI VLAŠIĆ, dodjeljuje se 
''Nagrada Općine Župa dubrovačka'' – 
plaketa, povelja i novčani dar u iznosu od 
5.000,00 kuna. 

 
''Nagrada Općine Župa dubrovačka'' 

uručit će se, sukladno odredbama Odluke o 
javnim priznanjima Općine Župa 
dubrovačka, na svečanoj sjednici povodom 
Dana Općine Župa dubrovačka 26. svibnja 
2012. godine. 

  

Ovaj Zaključak stupa na snagu 
danom donošenja, a objavit će se u 
"Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka''.  
 
KLASA: 061-01/12-01/03 
URBROJ: 2117/08-02-12-7   
           
Srebreno, 18. svibnja 2012. 
  

Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
34. 
 
Na temelju članka 5. Odluke o javnim 
priznanjima Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 4/03) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', broj 8/09), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
23. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 
18. svibnja 2012. godine donijelo je  
 

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

za životno djelo'' 
 

MIHU KACIGI, dodjeljuje se 
''Nagrada Općine Župa dubrovačka za 
životno djelo'' – plaketa, povelja i 
umjetnička slika. 

 
''Nagrada Općine Župa dubrovačka 

za životno djelo'' uručit će se, sukladno 
odredbama Odluke o javnim priznanjima 
Općine Župa dubrovačka, na svečanoj 
sjednici povodom Dana Općine Župa 
dubrovačka 26. svibnja 2012. godine. 

  



Općina Župa dubrovačka               Službeni glasnik broj 7                  Srebreno, 18. svibnja 2012. 
 

 
 

 
5 
 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu 
danom donošenja, a objavit će se u 
"Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka''.  
 
KLASA: 061-01/12-01/03 
URBROJ: 2117/08-02-12-8           
 
Srebreno, 18. svibnja 2012. 
  

Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
35. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 23. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 18. svibnja 
2012. godine donijelo je  
 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
 

I 
 
Ograničava se promet motornim vozilima 
ulicom Dr. Frana Tuđmana i to od zgrade 
Vila Lada do Banja izuzev vozilima sa 
dozvolom u vremenu od 1. lipnja 2012. 
godine do 30. rujna 2012. godine.  
Od 1. listopada 2012.g. do 31. svibnja 
2013.g. promet se u istoj ulici ograničava u 
dane vikenda i to od petka u 16:00 sati do 
ponedjeljka u 06:00 sati. 
Iznimno od odredbi iz prethodnih stavaka 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 vozilima čija “ukupna masa” ne prelazi 5 
tona, a za potrebe: 

1. osoba koje posjeduju garažno ili 
parkirno mjesto u ovoj ulici 

2. osoba koje posjeduju smještajne 
– iznajmljivačke jedinice 

3. dopreme robe za opskrbu 
ugostiteljskih objekata ili 
prodavaonica (od 06,00 do 9,00 
sati) 

4. prijevoza građevnog materijala, 
te odvoza građevnog i drugog 
otpada 

5. prijevoza pokućstva i ogrijeva 
6. prijevoza radi snimanja i 

održavanja priredbi 
7. državnog, županijskog, 

općinskog i vjerskog protokola 
8. prijevoza umrle osobe 
9. prijevoza članova uže obitelji radi 

odlaska na pogreb 
 

Osobama koje posjeduju garažno ili parkirno 
mjesto odobrenje se izdaje bez vremenskog 
ograničenja. 
Osobe koje posjeduju vez  za plovilo u luci 
Srebreno svoja vozila mogu parkirati na 
obilježenim parking mjestima od zgrade Vila 
Lada do luke Srebreno. 
Odobrenje izdaje Jedinstveni upravni odjel 
Općine Župa dubrovačka. 
 

III 
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Postavljanje prometne signalizacije kao i 
fiksnih prepreka na početku pješačke zone 
po ovom Zaključku izvršiti će Župa 
dubrovačka d.o.o  - Srebreno, a po nalogu i 
na teret Općine Župa dubrovačka. 
 
KLASA: 340-01/12-01/02 
URBROJ: 2117/08-02-12-2 
 
Srebreno, 18. svibnja 2012. 
  
Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
36. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 23. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 18. svibnja 
2012. godine donijelo je  
 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
 

I 
 
Zabranjuje se promet motornim 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  1. 
lipnja 2012. godine do 30. rujna 2012. 
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 vozilima čija “ukupna masa” ne prelazi 5 
tona, a za potrebe: 
 

1. odvoza smeća  
2. dopreme robe za opskrbu 

prodavaonica ili ugostiteljskih 
objekata (u razdoblju od 06:00 do 
09:00 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. 



Općina Župa dubrovačka               Službeni glasnik broj 7                  Srebreno, 18. svibnja 2012. 
 

 
 

 
7 
 

 

- Srebreno, a po nalogu i na teret Općine 
Župa dubrovačka. 
 
KLASA: 340-01/12-01/03 
URBROJ: 2117/08-02-12-2 
 
Srebreno, 18. svibnja 2012. 
           

Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 


