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01. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 30. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 20. ožujka 
2013. godine donijelo je  
 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
 

I 

 
Zabranjuje se promet motornim vozilima u 
naselju Srebreno ulicom Šetalište Dr. Frana 
Tuđmana i to od zgrade Vila Lada do Banja 
izuzev vozilima sa dozvolom u vremenu od 
1. lipnja 2013. godine do 30. rujna 2013. 
godine.  
Od 1. listopada 2013.g. do 31. svibnja 
2014.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 zonom ograničenja 
prometa 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 zonom ograničenja prometa iz 
točke I. ovog zaključka 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) 
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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 
10. prijevoza teških invalida i 

bolesnih osoba 
 

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 
 
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. 
 

IV 
 

Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje 
vrijediti Zaključak o reguliranju prometa u 
naselju Srebreno (Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka broj 13/12). 
 
KLASA: 340-01/13-01/02 
URBROJ: 2117/08-02-13-4 
 
Srebreno, 20. ožujka 2013. 
 

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
02. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 30. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 20. ožujka 
2013. godine donijelo je  
 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
 

I 
 
Zabranjuje se promet motornim vozilima u 
naselju Mlini ulicom Šetalište Marka 
Marojice i to od pristaništa Mlini (kod 
objekta vlasništvo hotela Mlini) u smjeru 
depadansa Studenac i ulice Tupina, izuzev 
vozilima  sa dozvolom i to od  1. lipnja 
2013. godine do 30. rujna 2013. godine. 
Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka za 
prometovanje ovom zonom ograničenja 
prometa 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 zonom ograničenja prometa iz 
točke I. ovog zaključka odobrit će se 
vozilima čija ''ukupna masa'' ne prelazi 5 
tona, a za potrebe: 
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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. 
- Srebreno, a po nalogu i na teret Općine 
Župa dubrovačka. 
 

IV 
 

Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje 
vrijediti Zaključak o reguliranju prometa u 
naselju Mlini (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka broj 13/12). 
 
KLASA: 340-01/13-01/02 

URBROJ: 2117/08-02-13-5 
 
Srebreno, 20. ožujka 2013. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
03. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 30. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 20. ožujka 
2013. godine donijelo je  
 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
o promjeni režima prometa motornih 

vozila u naselju Srebreno 
 
1) Utvrđuje se novi režim prometa motornim 
vozilima u naselju Srebreno kako slijedi: 

- Vukovarskom ulicom od zgrade 
''Mercator'' prema zapadu do križanja 
pored kuće ''Tošić'' dvosmjerni 
promet. Od kuće ''Tošić'' sjeverno, 
prema izlazu na državnu cestu D8 
kod trgovine ''Konzum'' uspostavlja 
se jednosmjerni promet prema 
državnoj cesti D8. Ulaz pored 
benzinske crpke ''INA'', zadržava se 
jednosmjerni promet, koji se 
nastavlja unutar naselja prema istoku 
do križanja sa Vukovarskom ulicom 
pored kuće ''Tošić''. Odvojak prema 
Kuparima i postojećim parkiralištima 
pored objekta ''Trohadil'' je 
dvosmjerni,  

sve ovo sukladno Izvodu iz projekta, 
prometnom prikazu planiranog rješenja koji 
je sastavni dio ovog zaključka. 
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2) Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Obzirom na urbaniziranost područja 
u samom centru Općine u mjestu Srebreno, 
te ujedno povećanom broju pješaka i vozila, 
posebno tijekom turističke sezone odlučeno 
je kao u izreci ovog zaključak.  
 
KLASA: 340-01/13-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-13-3 
 
Srebreno, 20. ožujka 2013. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
04. 
 
Na temelju članka 7., stavka 2. Zakona o 
financiranju političkih aktivnosti i izborne 
promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 
61/11 i 27/13) ) i članka 34. Statuta Općine 
Župa dubrovačka (“Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka”, broj 8/09.), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 30. 
sjednici održanoj dana 20. ožujka 2013. 
godine, donijelo je  
 

O D L U K U 
o raspoređivanju sredstava Proračuna 

Općine Župa dubrovačka za financiranje 
političkih stranaka i nezavisnog člana 

Općinskog vijeća Općine Župa 
dubrovačka u 2013. godini 

 
Članak 1. 

 

Ovom odlukom utvrđuje se iznos 
sredstava koja se u Proračunu Općine Župa 
dubrovačka osiguravaju za redovno godišnje 
financiranje političkih stranaka i nezavisnog 
člana Općinskog vijeća izabranog na 
nezavisnoj listi (u daljnjem tekstu: sredstva), 
u visini od 65.500,00 kuna. 
 

Raspodjela sredstava iz stavka 1. 
ovog članka utvrđuje se za razdoblje od 1. 
siječnja do 31. prosinca 2013. godine. 

 
Članak 2. 

 
Pravo na redovito godišnje 

financiranje imaju političke stranke koje 
imaju vijećnika/cu u Općinskom vijeću 
Općine Župa dubrovačka i nezavisni član 
Općinskog vijeća koji je izabran s nezavisne 
liste. 

Svakoj vijećnici u Općinskom vijeću, 
kao pripadnici podzastupljenog spola, 
pripada pravo na uvećanu naknadu u visini 
od 10%. 

Sredstva iz članka 1. ove Odluke 
raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki 
iznos sredstava za svakog člana u 
Općinskom vijeću Općine Župa dubrovačka, 
tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju 
sredstva razmjerna broju njezinih članova u 
trenutku konstituiranja Općinskog vijeća 
Općine Župa dubrovačka kao i nezavisnom 
članu koji je izabran s nezavisne liste. 

Za svakog člana Općinskog vijeća 
Općine Župa dubrovačka utvrđuje se 
mjesečni iznos od 420,00 kuna. 

Za svaku vijećnicu Općinskog vijeća 
kao pripadnicu podzastupljenog spola 
utvrđuje se mjesečni iznos od 462,00 kune. 
 

Članak 3. 
 

S obzirom na broj članova u 
Općinskom vijeću Općine Župa dubrovačka, 
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u trenutku konstituiranja, političkim 
strankama i nezavisnom članu pripadaju 
sredstva u slijedećim mjesečnim iznosima: 
 
Red                      Broj vijećnica/ka                                       Iznos u   
br.          stranka i nezavisni vijećnik             žene/ muški      kn 
 
1. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)    1/9            4.242,00 
 
2.         Hrvatska seljačka stranka (HSS), 
            Hrvatska narodna stranka (HNS) i 
            Socijaldemokratska partija (SDP)         0/1               420,00 
 
3.     Nezavisni vijećnik Vicenco Jerković         0/1               420,00 
 
4. Hrvatski pravaši-Hrvatski pravaški pokret (HP-HPP) 0/1                                                                                                                                        
420,00 
 
 

Članak 4. 
 

Raspoređena sredstva iz članka 3. 
ove Odluke doznačiti će se političkim 
strankama na njihove račune, a nezavisnom 
vijećniku na njegov poseban račun iz 
sredstava Proračuna Općine Župa 
dubrovačka za 2013. godinu. 
 

Članak 5. 
 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje 
vrijediti Odluka o raspoređivanju sredstava 
Proračuna Općine Župa dubrovačka za 
financiranje političkih stranaka i nezavisnog 
člana Općinskog vijeća Općine Župa 
dubrovačka u 2012. godini (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj 
11/12). 

 
Članak 6. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osam 

dana nakon objave u ''Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka'', a primjenjivat će 
se tijekom 2013. godine do prestanka 
mandata članovima sadašnjeg saziva 
Općinskog vijeća. 
 
KLASA: 402-01/13-01/02     

URBROJ: 2117/08-02-13-2 
 
Srebreno, 20. ožujka 2013.  

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
05. 
 
Temeljem članka 13. Zakona o zaštiti od 
požara (NN, broj 92/10), Procjene 
ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija za Općinu Župa dubrovačka 
(donesene na 24. sjednici Općinskog vijeća 
održanoj 10. ožujka 2004. godine) i članka 
34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(„Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka“, broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 30. sjednici 
održanoj 20. ožujka 2013. godine, donijelo je 
 
 

Godišnji provedbeni plan unapređenja 
zaštite od požara 

Općine Župa dubrovačka za 2013. godinu 
 

 
I. 

 

Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja 
zaštite od požara Općine Župa dubrovačka 
za 2013. godinu              (u daljnjem tekstu 
Plan) donosi se radi unaprjeđenja i boljeg 
planiranja zaštite od požara na području 
Općine Župa dubrovačka. 
 

II. 
 

Ovim Planom određuje se prijedlog 
organizacijskih i tehničkih mjera nužnih za 
unaprjeđenje zaštite od požara na području 
Općine Župa dubrovačka, a sukladno 
činjeničnom stanju utvrđenom u Procjeni 
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ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija za Općinu Župa dubrovačka. 
 

III. 
 

Za učinkovito i uspješno djelovanje 
vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i 
početka intervencije do lokaliziranja i 
gašenja požara potrebno je, sukladno 
pravilima vatrogasne struke, kontinuirano 
raditi na povezivanju u jedinstveni sustav 
dojave požara ili nekog drugog događaja, a u 
cilju što bržeg prosljeđivanja informacija. 
Potrebno je utvrditi nužan broj stabilnih, 
mobilnih i prijenosnih radio uređaja za 
potrebe DVD Župa dubrovačka te osigurati 
učinkovit rad operativnog centra. 
 

IV. 
 

Odredbe Pravilnika o uvjetima za vatrogasne 
pristupe (NN 35/94 i 55/94) i Pravilnika o 
hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 
8/06) primjenjuju se za sve zahvate i izradu 
dokumenata prostornog uređenja. 
Izuzetno je važno organizirano nadzirati 
dostupnost vatrogasnim vozilima i 
vatrogascima do nadzemnih hidranata i 
vatrogasnih pristupa. Podzemne hidrante, 
zatrpane različitim materijalima, potrebno je 
pronaći  
i osigurati mogućnost njihova korištenja za 
potrebe gašenja požara. Na mjestu 
podzemnih hidranata, prilikom 
rekonstrukcije mjesne vodovodne mreže, 
ugraditi nadzemne hidrante, sukladno 
odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za 
gašenje požara. Potrebno je također 
kontrolirati tlak i količinu vode u vanjskoj 
hidrantskoj mreži za gašenje požara 
najmanje jedan put godišnje. 
 

V. 
 

U cilju onemogućavanja nastanka i širenja 
požara osnovne preventivne mjere u 

planiranju prostora trebaju, uz ostalo, 
sadržavati: 

- Zoniranje – utvrđivanje namjene 
prostora te temeljem prihvaćenih 
metoda za utvrđivanje požarnih 
sektora unutar zona, utvrđivanje zona 
zaštite s požarnim zaprekama, 
odnosno vatrogasnim pristupima. 
Vatrogasni pristupi mogu biti 
slobodni prostori gdje nije 
dozvoljena gradnja (ulice, parkovi) te 
prirodne zapreke (rijeke, potoci, 
jezera). 

- Tijekom izrade dokumenata 
prostornog uređenja postojećih 
urbanih sredina s gustoćom 
izgrađenosti većom od 30 % kao i 
većim požarnim opterećenjem 
potrebno je utvrditi pojačane mjere 
zaštite kroz ograničenje broja etaža, 
obveznu interpolaciju građevina 
većeg stupnja vatrootpornosti, 
izgradnju požarnih zidova, 
ograničenje namjene na djelatnosti s 
najmanjim požarnim opasnostima te 
izvedbu dodatnih mjera zaštite 
(vatrodojava, pojačan kapacitet 
hidrantske mreže). 
 

VI. 
 

Prilikom prijevoza opasnih tvari cestovnim 
prometnicama na području Općine Župa 
dubrovačka potrebno 
se strogo pridržavati Zakona o prijevozu 
opasnih tvari (NN 79/07) i Odluke o 
određivanju parkirališnih mjesta i 
ograničenjima za prijevoz opasnih tvari 
javnim cestama (NN 15/10) kao i ostalih 
propisa o sigurnosti prometa na cestama. 
Potrebno je odrediti mjesta za parkiranje i 
zaustavljanje vozila koje prevoze opasne 
tvari pri čemu treba izbjegavati naselja. 
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VII. 
 

Sukladno Pravilniku o zaštiti šuma od požara 
(NN 26/03) Općina Župa dubrovačka mora 
sastaviti popis šuma i šumskog zemljišta u 
vlasništvu fizičkih osoba, uz pripadajuće 
pregledne zemljovide i po stupnjevima 
opasnosti od šumskog požara. Potrebno je 
planirati i ustrojiti službu unutarnjeg nadzora 
za zaštitu od požara te motriteljsko-dojavnu 
službu kao i ustrojiti i osposobiti interventnu 
skupinu šumskih radnika, a radi izgradnje 
protupožarnih prosjeka. 
 

VIII. 
 

U svrhu edukacije pučanstva i turista, a 
naročito školske djece, za što bolju i 
djelotvorniju prevenciju nastanka šumskih 
požara tijekom cijele godine, a posebno 
tijekom mjeseca svibnja, potrebno je 
pripremiti i provoditi različite promidžbene 
programe s ciljem prevencije nastanka 
šumskih požara. Nužno je ostaviti i 
odgovarajuće znakove upozorenja. 

 
IX. 

 

Poljoprivredno zemljište se mora obrađivati 
uz primjenu agrotehničkih mjera kojima se 
propisuje njegovo korištenje na način da se 
ne umanjuje njegova vrijednost. Tijekom 
korištenja poljoprivrednog zemljišta 
obavezno je uređivanje i održavanje rudina, 
živica i međa, poljskih putova (po 
mogućnosti za prolaz vatrogasnih vozila) i 
kanala. Potrebno je uklanjati suhe biljke 
nakon provedbe agrotehničkih mjera u 
trajnim nasadima najkasnije do 1. lipnja 
tekuće godine te suhe biljne ostatke nakon 
berbe najkasnije u roku od 15 dana. Pri 
spaljivanju otpada na području privatnih 
šuma i poljoprivrednog zemljišta potrebno je 
osigurati neophodnu opremu i sredstva za 
gašenje. 

 
X. 

 

Prije početka požarne sezone vlasnici i 
korisnici zapuštenog poljoprivrednog 
zemljišta koje graniči sa šumama dužni su 
čistiti od vegetacije rubni pojas, 
preoravanjem ili drukčije, u širini od 5 
metara. Prilikom sanacije opožarenih 
površina inzistira se na sadnji biljaka 
pirofobnih svojstava te zamjena četinjača 
autohtonim pionirskim listačama. 
 

XI. 
 

Prosjeke na trasama dalekovoda potrebno je 
redovito čistiti od niskog raslinja i to u širini 
od 25 metara ispod 110 kV, 10 metara ispod 
35kV, a 5 metara ispod 10kV dalekovoda te 
sjeći stabla koja bi mogla pasti na žice 
dalekovoda. Neizostavno je čišćenje 
posječenih ostataka biljaka ispod 
dalekovoda. 
 

XII. 
 

Od izuzetne je važnosti kontinuirano, a 
posebice pred početak i tijekom požarne 
sezone, održavati pojaseve uz nerazvrstane 
prometnice. 
 

XIII. 
 

Za potrebe intervencija pripadnika DVD 
Župa dubrovačka, shodno financijskim 
mogućnostima, potrebno 
je kontinuirano nabavljati opremu i sredstva 
namijenjena za vatrogasne intervencije. 
Nabavu vatrogasne opreme i sredstava 
predlaže zapovjednik DVD Župa 
dubrovačka. 
 

XIV. 
 

Sredstva za provedbu Plana osigurana su u 
Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2013. 
godinu. 
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XV. 
 

Ovaj Plan stupa na snagu osam dana od dana 
donošenja, a objavit će se u Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka. 
 
KLASA: 214-01/13-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-13-2 
 

Srebreno,  20. ožujka 2013.  
  
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
06. 
 
Na temelju članka 100. Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji (Narodne 
novine 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12), 
Prostornog plana uređenja Općine Župa 
dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka 06/08) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka 08/09), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 30. 
sjednici, održanoj 20. ožujka 2013., donijelo 
je 

 
O D L U K U 
o donošenju  

Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Župa dubrovačka 

 
 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 

Ovom odlukom (dalje u tekstu: Odluka) 
donose se Ciljane izmjene i dopune 
Prostornog plana uređenja Općine Župa 
dubrovačka (u daljnjem tekstu: Plan), koji je 
izradila tvrtka IGH Urbanizam d.o.o., 
Vukovarska 8/II, Dubrovnik. 
 

Članak 2. 
 
Obuhvat Ciljanih izmjena i dopuna Plana 
odnosi se na izmjene i dopune Odredbi za 
provođenje Prostornog plana uređenja 
Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik 
Općine broj 06/08, 08/12) uz odnosne 
izmjene i dopune u tekstualnom dijelu Plana, 
Obrazloženju. 
 

Članak 3. 
 
Plan sadržan u elaboratu Ciljanih izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Župa dubrovačka sastoji se od: 
 

A  TEKSTUALNI  DIO  
 

I.  UVOD 
II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE 

 
 

B  OBVEZNI  PRILOZI  
 

PRILOG I. Obrazloženje Plana 
PRILOG II. Popis propisa koje je 

bilo potrebno poštivati u 
izradi Plana 

PRILOG III. Dokumentacija o 
ovlaštenju stručnog 
izrađivača Plana za 
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izradu prostornih 
planova 

 
- SAŽETAK PRIJEDLOGA 

PLANA 
- IZVJEŠĆE O JAVNOJ 

RASPRAVI U POSTUPKU 
IZRADE PLANA 

- MIŠLJENJA/SUGLASNOSTI 
NA PLAN 

- EVIDENCIJA POSTUPKA 
IZRADE I DONOŠENJA 
PLANA 

 
MIŠLJENJA / SUGLASNOSTI 
NADLEŽNIH TIJELA NA PLAN: 

 Ministarstva unutarnjih poslova, 
Policijske uprave Dubrovačko-
neretvanske, Službe upravnih, i 
inspekcijskih poslova, Broj: 511-03-
06/4-3/5-13 od 14. veljače 2013. 

 Hrvatske agencije za poštu i 
telekomunikacije, Klasa: 350-05/12-
01/67, Urbroj: 376-10/SV-13-9 (JŠ), 
od 18. veljače 2013. 

 Hrvatskih cesta d.o.o., Ispostava 
Dubrovnik, Klasa: 350-02/12-1/213, 
Urbroj: 345-552.02/231-13-7, od 20. 
veljače 2013. 

 Hrvatske elektroprivrede – Operatera 
distribucijskog sustava d.o.o., 
Elektrojug Dubrovnik, broj i znak: 
4/16/1475/04/MS od 25. veljače 
2013. 

 Zavoda za prostorno uređenje 
Dubrovačko-neretvanske županije, 
Klasa: 350-01/13-01/02 Urbroj: 

2117/1-21/1-13-4, od 15. ožujka 
2013. 

 Ministarstva graditeljstva i 
prostornog uređenja, Uprave za 
prostorno uređenje, Klasa: 350-
02/13-11/14, Urbroj: 531-05-1-1-13-
02, od 19. ožujka 2013. 

 
Elaborat Plana iz stavka 1. ovog članka, 
ovjeren pečatom Općinskog vijeća Općine 
Župa dubrovačka i potpisom predsjednika 
Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka 
sastavni je dio Odluke. 
 
 
II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE 
 

Članak 4. 
 
U članku 186., iza stavka 1. dodaje se novi 
stavak koji glasi: 
Iznimno se za zonu ugostiteljsko–turističke 
namjene (T) - hotel Mlini, koja je smještena 
u samom središtu naselja Mlini omogućava 
osiguravanje potrebnih kapaciteta za 
rješavanje prometa u mirovanju na 
izdvojenoj čestici unutar susjedne izdvojene 
zone ugostiteljsko–turističke namjene (T) – 
hotel Astarea. Predmetna izdvojena čestica 
na kojoj se osigurava rješavanje prometa u 
mirovanju mora biti u istom vlasništvu kao i 
zona za koju se osigurava rješavanje prometa 
u mirovanju.  
 
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE 
ODREDBE 
 
 

Članak 5. 
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Ovom Odlukom utvrđuju se četiri (4) 
izvornika Ciljanih izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Župa 
dubrovačka potpisanih od predsjednika 
Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka i 
ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine 
župa dubrovačka.  
 
Jedan izvornik čuva se u pismohrani Općine 
Župa dubrovačka, drugi u pismohrani 
Upravnog odjela za prostorno uređenje 
Dubrovačko-neretvanske županije, treći u 
Zavodu za prostorno uređenje Dubrovačko-
neretvanske županije i četvrti pismohrani 
Ministarstva graditeljstva i prostornog 
uređenja. 

 
Članak 6. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
''Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka'', službenom glasilu Općine 
Župa dubrovačka. 
 
KLASA: 350-02/13-01/07 
URBROJ: 2117/08-01-13-8 
 
Srebreno, 20. ožujka 2013. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
07. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 30. sjednici 

Općinskog vijeća održanoj dana 20. ožujka 
2013. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se Ugovor o kupoprodaji 
zemljišta s gosp. Božom Fistanićem i 
Daliborom Knegom za kupnju 44/827 
dijelova čest. zem. 4 Z.UL. 106 K.O. Brgat 
Gornji u površini od 44 m2, po cijeni od 
489,00 kn/m2, odnosno ukupno 21.530,00 
kuna. 

 
Ovlašćuje se općinski načelnik da 

potpiše Ugovore o kupoprodaji. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Zemljište koje je predmet ove 
kupoprodaje u naravi je dio autobusnog 
ugibališta, kao i prostora za postavljanje 
odlagališta za smeće na Brgatu Gornjem, sve 
prema skici – posebnoj geodetskoj podlozi 
izrađenoj od strane Ureda ovlaštenog 
inženjera gedoezije Vladimira Ivičevića iz 
Dubrovnika. 

Tržišnu vrijednost predmetne 
nekretnine utvrdio je ovlašteni sudski vještak 
gosp. Zlatko Bender, d.i.g. u svom elaboratu 
od listopada 2012., i to u iznosu od 489,00 
kn/m2. 

U postupku koji je prethodio ovom 
Zaključku sklopljen je Sporazum između 
ugovornih strana kojim je dogovoreno 
zaključenje konačnog Ugovora o 
kupoprodaji nakon što se izvrši usklađenje 
nove i stare izmjere, te s tim u svezi utvrde 
točne granice i površina parcele kao i dijela 
koji je predmet prodaje. 

Obzirom da je posebnom geodetskom 
podlogom Klasa: 936-03/12-03/268 od            
9. siječnja 2013. obavljen taj dio posla 
riješeno je kao u izreci ovog zaključka. 
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KLASA: 947-01/12-01/47 
URBROJ:2117/08-02-13-7 
 
Srebreno, 20. ožujka 2013. 

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


