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1. 

 

Na temelju članka 14. i 37. Zakona o 

proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15) i 

članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 

(''Službeni glasnik Općine Župa 

dubrovačka'', br. 8/09, 6/13 i 3/18), 

Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 

7. sjednici održanoj 29. svibnja 2018. godine 

donijelo je  

 

IZMJENE I DOPUNE 

Odluke o izvršavanju Proračuna  

Općine Župa dubrovačka za 2018. godinu                                                                 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna 

Općine Župa dubrovačka za 2018. godinu 

(„Službeni glasnik Općine Župa 

dubrovačka“, broj 27/17) u članku 3. iznos 

„47.515.150,00 kuna“ mijenja se u iznos 

„47.741.349,53 kn“. 

 

Članak 2. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osam 

dana nakon objave u „Službenom glasniku 

Općine Župa dubrovačka“, a primjenjuje se 

od 1. siječnja 2018. godine. 

 

KLASA: 400-06/17-03/01 

URBROJ: 2117/08-02-18-2 

 

Srebreno, 29. svibnja 2018. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

2. 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 

broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni 

tekst, 137/15 i 123/17)  i članka 34. Statuta 

Općine Župa dubrovačka ("Službeni glasnik 

Općine Župa dubrovačka", 8/09, 6/13, 

03/18), Općinsko vijeće Općine Župa 

dubrovačka na 7. sjednici održanoj 29. 

svibnja, 2018. godine donijelo je  
 

ODLUKU 

o donošenju Strateškog razvoj programa 

Općine Župa dubrovačka 

do 2020. godine 
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Članak 1. 

 Donosi se Strateški razvojni program 

Općine Župa dubrovačka do 2020. godine 

izrađen od tvrtke URBOS d.o.o., Split. 

 

Članak 2. 

 Strateški razvojni program Općine 

Župa dubrovačka do 2020. godine iz gornje 

točke ima slijedeći sadržaj: 

 

1 ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA  

0.1. Osnovni podaci o prostoru općine  

1.1 Prirodni i izgrađeni resursi prostora  

1.2 Gospodarske značajke područja  

1.3 Lokalna zajednica, društvene i 

komunalne djelatnosti  

1.4 Institucije razvojnog upravljanja  

2 PRIKAZ SNAGA, SLABOSTI, 

PRILIKA  I PRIJETNJI (SWOT)  

2.1 Swot analiza  

2.2 Vrednovanje swot-a  

2.3 Zaključci swot analize 

3 VIZIJA, CILJEVI, PRIORITETI I 

MJERE  

3.1 Odabrana strategija - pristup mini - 

maksi  

3.2 Vizija razvoja  

3.3 Ciljevi, prioriteti i mjere 

 

Članak 3. 

 Strateški razvojni program Općine 

Župa dubrovačka do 2020. godine čini 

sastavni dio ove Odluke. 

 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Župa dubrovačka“. 

 

KLASA: 302-02/15-01/03 

URBROJ: 2117/08-02-18-03 

 

Srebreno, 29. svibnja, 2018. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

3. 

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 

dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 

dubrovačka'', broj 8/09, 6/13 i 3/18), 

Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na             

7. sjednici, održanoj  29. svibnja 2018., 

donijelo je slijedeći  

 

Z A K L J U Č A K 

 

I. 

Sklapa se Ugovor o pružanju 

komunalne usluge i o naknadi troškova 

prijevoza putnika u javnom prometu čiji su 

potpisnici sve jednice lokalne samouprave s 

područja bivše općine Dubrovnik, ujedno i 

suvlasnici Društva, kao korisnici usluge i 

Liberats - Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik, kao 

pružatelj usluge. 

Sastavni dijelovi Ugovora iz 

prethodnog stavka su: Prilog br. 1.: Planirani 

opseg usluge putničkog prijevoza Libertas 

Dubrovnik d.o.o. za 2018. godinu; Prilog br. 

1a.: Plan kilometara za razdoblje 2018.-

2022. godine; Prilog br. 2.: Tarifni sustav, 

uvjeti i cijenik usluga Društva; Prilog br. 3.: 

Metodologija izračuna neto financijskog 

učinka; Prilog br. 4.: Standardi i način 

kontrole kvalitete pružene usluge i Prilog br. 

5.: Izvadak iz Plana poslovanja za 2018. 

godinu – Popis planiranih projekata. 

 

II. 

Ugovor iz točke I. stavak 1. i njegovi 

prilozi iz točke I. stavak 2. ovog Zaključka 

njegov su sastavni dio. 

 

 



Općina Župa dubrovačka               Službeni glasnik broj 18                  Srebreno, 29. svibnja 2018. 
 

 

 

 

3 

 

 

III. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik 

Općine Župa dubrovačka na potpis Ugovora 

iz točke I. ovog Zaključka. 

 

IV. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog 

dana od dana objave u Službenom glasniku 

Općine Župa dubrovačka.  

 

KLASA: 340-04/18-01/01 

URBROJ: 2117/08-02-18-9 

 

Srebreno, 29. svibnja 2018. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

4. 

 

Na temelju članka 33. Statuta Općine Župa 

dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa 

dubrovačka br. 08/09, 06/13 i 3/18), 

Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 

svojoj 7. sjednici, održanoj 29. svibnja 2018. 

godine donijelo je  

 
 

O D L U K U 

o osnivanju Odbora za gospodarstvo, 

razvoj i EU Fondove 

Općine Župa dubrovačka  

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom osniva se Odbor za 

Gospodarstvo, razvoj i EU Fondove (u 

daljnjem tekstu: Odbor) kao stalno radno 

tijelo Općinskog vijeća Općine Župa 

dubrovačka. 
 

Članak 2. 

 

Odbor ima predsjednika i dva člana. 

Predsjednik i članovi Odbora biraju se u 

pravilu između vijećnika na prijedlog 

Odbora za izbor i imenovanja.  

Mandat predsjednika i članova odbora traje 

do isteka redovitog četverogodišnjeg 

mandata Općinskog vijeća, ako Općinsko 

vijeće ne odluči drugačije. 

Odbor može zauzimati stajališta o pitanjima 

iz svoga djelokruga samo ako je na sjednici 

nazočna većina članova odbora, a odluke 

donosi većinom glasova nazočnih članova. 
 

Članak 3. 
 

U Odbor za gospodarstvo, razvoj i EU 

Fondove Općinskog vijeća Općine Župa 

dubrovačka izabiru se slijedeći vijećnici: 

- Marko Miloslavić, za predsjednika, 

- Željko Volarić, za člana, 

- Helena Knego, za članicu. 
 

Članak 4. 
 

Odbor za gospodarstvo, razvoj i EU 

Fondove bavi se pitanjima, razmatra 

prijedloge i daje mišljenja vezane uz 

gospodarstvo, razvoj i apliciranje u EU 

Fondove Općine Župa dubrovačka. 

 

Obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, 

Poslovnikom i odlukama Općinskog vijeća 

Općine Župa dubrovačka . 

 

Članak 5. 

 

U odboru se raspravlja o prijedlozima odluka 

i drugih akata te o drugim pitanjima iz 

djelokruga Općinskog vijeća i pitanjima od 

interesa za Općinu Župa dubrovačka. 

Odbor pokreće razmatranje pitanja iz svoga 

djelokruga, a obvezan je razmotriti svako 

pitanje iz svoga djelokruga koje mu se uputi 

na razmatranje ili za koje to zatraži 
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predsjednik Općinskog vijeća. 

Članak 6. 

 

Sjednicu odbora saziva predsjednik odbora 

na vlastiti poticaj, a dužan ju je sazvati 

najkasnije u roku od trideset dana na osnovi 

zaključka Općinskog vijeća ili ako to zatraži 

predsjednik Općinskog vijeća ili većina 

članova odbora, uz navođenje pitanja koja 

treba razmotriti na sjednici. 

Ako predsjednik odbora ne sazove sjednicu 

kada je to dužan učiniti, sjednicu će sazvati  

predsjednik Općinskog vijeća. 

 

Članak 7. 

 

Odbor podnosi Općinskom vijeću godišnje 

izviješće o svome radu do 31. ožujka za 

prethodnu godinu. 

Općinsko vijeće može, pored izvješća iz 

stavka 1. ovog članka, tražiti izvješće o 

pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga. 

 

Članak 8. 

 

Ako predsjednik odnosno član odbora ne 

prisustvuje redovito sjednicama odbora, 

može biti razriješen članstva u radnom tijelu. 

Prijedlog za razrješenje osobe iz stavka 1. 

ovoga članka može podnijeti predsjednik 

odbora, većina članova odbora ili 

predsjednik Općinskog vijeća. 

Prijedlog iz stavka 2. ovoga članka 

prosljeđuje se Odboru za izbor i imenovanja 

koji ga razmatra te upućuje Općinskom 

vijeću s odgovarajućim prijedlogom radi 

donošenja konačne odluke. 

Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika 

ili člana odbora, predsjednik Općinskog 

vijeća zatražit će od ovlaštenog predlagatelja 

da umjesto razriješenog člana predloži 

novog kandidata u roku od 30 dana. 

 

Članak 9. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u ''Službenom glasniku Općine 

Župa dubrovačka". 

 

KLASA: 013-03/17-03/08 

URBROJ: 2117/08-02-18-6 
 

Srebreno, 29. svibnja 2018. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

 

 

 


