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01. 
 

Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih površina (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj: 01/10, 6/13, 5/18) i članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj: 08/09, 06/13, 3/18, 4/20 i 6/20 – pročišćeni tekst) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 29. sjednici održanoj 9. veljače 2021. godine 
donijelo je 
 
  

PLAN I PROGRAM 
KORIŠTENJA DIJELA JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU 

 OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA 
 

I. 
 

Planom korištenja javnih površina obuhvaćaju se javne površine na području Općine Župa 
dubrovačka. 
 

II. 
 
Programom korištenja javnih površina utvrđuju se površine i namjena istih: 
 
1. dio čest. zem. 1433/4 K.O. Brašina, Šetalište dr. Franja Tuđmana - površina za postavljanje 7 

pultova za prodaju brodskih karata i informativnih pultova za promicanje turističkih 
putovanja - 7 x 5 m2 (ukupno 35 m2),  

2. dio čest. zem. 752/2 K.O. Brašina, u parku Striježice - površine raspoređene uz šetnicu za 
postavljanje  pultova za prodaju brodskih karata i informativnih pultova za promicanje 
turističkih putovanja i izleta - 7 x 5 m2 (ukupno 35 m2), 

3. dio čest. zem. 741/1 K.O. Brašina ( ispod vanjske teretane ) za postavljanje jednog štanda (5 
m2) za prodaju voća i voćnih prerađevina, te jednog štanda (5 m2) za prodaju rukotvorina, 
suvenira, plažnih rekvizita i opreme, 
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4. dio čest. zem. 752/2 K.O. Brašina, u parku Striježice, kod dječjeg igrališta, za postavljanje 
jednog štanda (5 m2) za prodaju palačinki i sokova, te jednog štanda (5 m2) za prodaju 
rukotvorina, suvenira, plažnih rekvizita i sl. 

5. dio čest. zem. 747 K.O. Brašina, u parku Striježice uz šetnicu - površina za postavljanje 
hladnjaka za prodaju sladoleda - 5 m2, 

6. dio čest. zem. 741/1 K.O. Brašina ( kod vanjske teretane ) za postavljanje baldahina za 
masažu ( 10 m2), 

7. dio čest. zem. 808/1 K.O. Brašina, Vukovarska ulica, ispred čest. zgr. 252 (zgrada Općine), 
površina za  postavljanje ugostiteljskih stolova - 15 m2,  

8. dio čest. zem. 752/2 K.O. Brašina, Šetalište Marka Marojice - površina za postavljanje 
ugostiteljskih stolova - 63 m2,  

9. dio čest. zem. 971 K.O. Plat, Pod Maslovo - površina za postavljanje ugostiteljskih stolova - 
34 m2 i površina  za postavljanje hladnjaka za prodaju sladoleda - 5 m2, 

10. dio čest. zem. 747 K.O. Brašina, uz ugostiteljski objekt u parku Striježice - površina za 
postavljanje ugostiteljskih stolova - 100 m2, 

11. dio čest. zem. 1433/4  K.O. Brašina ( terasa “Luna” ) za postavljanje ugostiteljskih stolova, -  
10,5 m2 , 

12. dio čest. zem. 1423/12 K.O. Brašina, ulica dr. Ante Starčevića - površina za postavljanje 
ugostiteljskih stolova - 24 m2, 

13. dio čest. zem. 738/2 K.O. Brašina, na platou sjeverozapadno od ''Čeških banja'' - za 
postavljanje  2 kioska trgovačko-ugostiteljske namjene (2 x 15m2), ugostiteljskih stolova (2 x 
30 m2),   

14. dio čest. zem. 747 K.O. Brašina, u parku Striježice, ugostiteljski objekt površine 24 m2,     
15. dio čest. zem. 1433/4 K.O. Brašina, Šetalište dr. Franja Tuđmana - površina za postavljanje 

kioska za prodaju pekarskih proizvoda (kruha, peciva, kolača i sl.) te sokova i drugih napitaka 
- 12 m2, 

16. dio čest. zem. 775/15 K.O. Brašina, u Srebrenom, Šetalište dr. Franja Tuđmana 25, za 
postavljanje kioska za ugostiteljsku djelatnost,  15 m2. 

17. dio čest. zem. 333/3 K.O. Čibača, u poslovnoj zoni - površina za postavljanje više kioska i 
štandova različite namjene - ukupno 200 m2,  

18. dio čest. zem. 1072 K.O. Čibača, u poslovnoj zoni - površina za postavljanje kioska za 
prodaju tiskovina, duhanskih proizvoda i sl. te kioska za uslužnu djelatnost (osiguranje, 
agencija i sl.) - 23 m2 ( 14 + 9 m2 ), 

19. dio čest. zem. 738/2 K.O. Brašina, uz šetnicu sjeverno od ''Čeških banja'' - površine 9 m2 za 
postavljanje kioska trgovačke namjene (za prodaju tiskovina, duhanskih proizvoda i sl.), 

20. dio čest. zem. 333/3  i 326/2 K.O. Čibača, u poslovnoj zoni - površina za prodaju jelki, 
borova  i mahovine za Božićne i novogodišnje blagdane - 5 prodajnih mjesta uz cestu,  

21. dio čest. zem. 333/3 i 326/2 K.O. Čibača, u poslovnoj zoni - površina za prodaju presadnica 
povrća, cvijeća te ukrasnog i začinskog bilja - 3 x 5 m2 (ukupno 15 m2), 

22. dio čest. zem. 457/3 K.O. Brašina, Šetalište Marka Marojice, 1 parking mjesto, 
23. dio čest. zem. 436/3  K.O. Brašina, Šetalište Marka Marojice - 16 parking mjesta,  
24. dio čest. zem. 741/1 K.O. Brašina, Šetalište Marka Marojice - 6 parking mjesta, 
25. dio čest. zem. 748/2 K.O. Brašina, Šetalište Marka Marojice - 13 parking mjesta, 
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26. dio čest. zem. 752/2 K.O. Brašina, Šetalište Marka Marojice - 20 parking mjesta, i to: 1 x 7, 1 
x 2, 1 x 5, 2 x 3 parking mjesta, 

27. dio čest. zem. 1525/1 k.o. Brašina, Šetalište Marka Marojice, kod kuće Mišetić - 1 parking 
mjesto, 

28. dio čest. zem. 1525/1 K.O. Brašina, Šetalište Marka Marojice, ispred HE Zavrelje - 5 parking 
mjesta, 

29. dio čest. zem. 1525/1  K.O. Brašina, Šetalište Marka Marojice, istočno od ulaza u HE 
Zavrelje, 1 parking mjesto.  

30. dio čest. zem. 84/1 K.O. Zavrelje, Šetalište Marka Marojice - 11 parking mjesta, 
31. dio čest. zem. 732  K.O. Soline – 1 x 3  i 1 x 2 parking mjesta, ( 5 parking mjesta ) 
32. dio čest. zem. 835/5  K.O. Soline - 1 parking mjesto, 
33. dio čest. zem. 1169 K.O. Plat, ( kod crkvice Sv. Duha ) jedno parking mjesto. 
34. dio čest. zem. 930/1 K.O.  Soline, kod kućnog broja Smokovijenac 46, uz lokalnu 

nerazvrstanu cestu D8 – HE Dubrovnik, 11 parking mjesta,   
35. dio čest. zem. 456/7 i 456/2 sve K.O. Brašina, Popolica - 15 parking mjesta, 
36. dio čest.zem. 456/3 K.O. Brašina, Popolica kod kućnog broja 118, 2 parking mjesta,  
37. dio čest.zem. 456/1 K.O. Brašina, Popolica kod kućnog broj 8, jedno parking mjesto,  
38. dio čest.zem. 1526 K.O. Brašina, Mlini kod kuće Tošić, Međine 3, dva parking mjesta,   
39. dio čest. zem. 456/6 K.O. Brašina, Popolica, ispod kuće Đurković,  3 parking mjesta, 
40. dio čest. zem. 457/1  K.O. Brašina, Popolica,  3 parking mjesta,  
41. dio čest. zem. 780/2  K.O. Brašina, ispred zgrade MLINI d.o.o. u Srebrenom, Vukovarska 44,  

8 parking mjesta. 
42. dio čest. zem. 1433/4  K.O. Brašina, Srebreno, Šetalište Dr. Franja Tuđmana, kod caffe bara 

Luna,   15 parking mjesta. 
43. dio čest. zem. 1423/12 K.O. Brašina, Put dr. Ante Starčevića, kod zdravstvene stanice,   6 

parking mjesta, 
44. dio čest. zem. 171 K.O. Buići - 1 parking mjesto za autobus, 
45. dio čest. zem. 50/1 K.O. Zavrelje, uz morsku taracu u Mlinima, 5 mjesta za postavljanje 

pokretnih reklamnih panoa dimenzija 1m x 0,8 m, 
46. dio čest. zem. 333/3 K.O. Čibača, kod poslovnog centra Spiona, za postavljanje većih 

reklamnih panoa, 
47. dio čest. zem. 748/2, 741/1, 775/6  i  775/2  K.O. Brašina, u parku Striježice, za postavljanje 

reklamnih panoa ( do 1 m2 ) i smjerokaza, 
48. dio čest.zem. 963/7 K.O. Čibača, dio ulice Put dr. Ante Starčevića kod kućnog broja 125, za 

postavljanje reklamnog panoa (do 1 m2 ) i smjerokaza, 
49. dio čest. zem. 1433/4  K.O. Brašina, Srebreno, Šetalište Dr. Franja Tuđmana 10, za 

iznajmljivanje električnih bicikla i električnih romobila. 
 
 

III. 
 

Ovaj Plan i program korištenja dijela javnih 
površina Općine Župa dubrovačka stupa na 

snagu osam dana od dana objave u 
"Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka". 
 

IV. 
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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 11/20). 
 
KLASA:   363-05/21-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-21-1 
 
Srebreno, 9. veljače 2021. 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
02. 
 
Na temelju članka 17. stavak 1. podstavka 4. 
Zakona o sustavu civilne zaštite (NN broj 
82/15, 118/18 i 31/20), Uredbe o sastavu i 
strukturi postrojbi civilne zaštite (NN broj 
27/17) i članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj: 08/09, 06/13, 3/18, 4/20 i 
6/20 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 29. sjednici 
održanoj 09. veljače 2021. godine donijelo je 
 

O D L U K U 
o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće 

namjene Općine Župa dubrovačka 
 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom, sukladno 

Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu 
Župa dubrovačka (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', broj 07/19), osniva  
Postrojba civilne zaštite opće namjene 
Općine Župa dubrovačka ( u daljnjem tekstu: 
Postrojba ). 

 

Članak 2. 
 Postrojba se osniva  za provođenje 

mjera civilne zaštite, asanacije terena, 
potpore u provođenju mjera evakuacije, 
spašavanja, prve pomoći, zbrinjavanja 
ugroženog stanovništva te zaštite od 
poplava. 
 

Članak 3. 
Postrojba civilne zaštite opće namjene 

Općine Župa dubrovačka sastoji se od: 
- upravljačke skupine 
- dvije operativne skupine 
Upravljačka skupina sastoji se od dva 

(dva) pripadnika, a svaka operativna skupina 
sastoji se od osam (8) pripadnika i svaka ima 
svog voditelja. 
 

Članak 4. 
Popuna Postrojbe obveznicima 

provodi se sukladno Zakonu o sustavu 
civilne zaštite (NN, broj 82/15, 118/18, 
31/20), Pravilniku o mobilizaciji, uvjetima i 
načinu rada operativnih snaga sustava 
civilne zaštite (NN, broj 69/16) postupkom 
odabira najboljih kandidata iz kategorija 
građana koju su sukladno Zakonu o sustavu 
civilne zaštite utvrđene kao potencijalne 
baze obveznika za popunu snaga civilne 
zaštite. 

 

Članak 5. 
Mobilizacija Postrojbe provodi se po 

nalogu Općinskog načelnika sukladno Planu 
djelovanja civilne zaštite Općine Župa 
dubrovačka.   
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Članak 6. 
Sredstva za ustrojavanje, opremanje, 

osposobljavanje  i djelovanje postrojbe 
osiguravaju se u proračunu Općine Župa 
dubrovačka. 
 

Članak 7. 
Evidenciju pripadnika Postrojbe iz 

članka 2. ove Odluke vodi Jedinstveni 
upravni odjel Općine Župa dubrovačka. 

 

 
Članak 8. 

Stupanjem na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Odluka o osnivanju postrojbe 
civilne zaštite opće namjene Općine Župa 
dubrovačka (“Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka“ broj 02/12).  

 

 
Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave  u “Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka”. 
 
KLASA: 810-01/21-01/01      
URBROJ: 2117/08-02-21-1   
 
Srebreno,  9. veljače 2021. 
  
  

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
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