
S L U Ž B E N I   G L A S N I K 
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA 

 
 

 
Broj 3                Godina  II. 

 

 
Srebreno, 8. travnja 2002. 

Uprava i uredništvo: 
Srebreno bb, - tel. 486 026 

List izlazi po potrebi. 
 

SADRŽAJ 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 

5. Program javnih potreba u kulturi 
Općine Župa dubrovačka za 2002.g. 

6. Mjera socijalnog programa Općine 
Župa dubrovačka za 2002.g. 

7. Program javnih potreba u športu 
Općine Župa dubrovačka u 2002.g. 

 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
4. 
 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (“Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka”, broj 05/01) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 9. sjednici 
održanoj dana 8. travnja 2002. godine 
donijelo je  
 

M J E R E  S O C I J A L N O G   
P R O G R A M A 

Općine Župa dubrovačka 
za 2002. godinu 

 
Uvodne odredbe 
 
Socijalno-gospodarsko stanje na području 
Župe dubrovačke još uvijek je iznimno 
teško tako da župljani još uvijek ovise 
kako o državnim mjerama i 
intervencijama u području socijalne 
skrbi, zdravstvene, mirovinske i 
invalidske zaštite, te skrbi o 

stradalnicima  Domovinskog rata, tako  i 
o mogućnostima Župe dubrovačke u 
dopunjavanju i proširenju mjera socijalne 
skrbi. 
 
Zakonom o socijalnoj skrbi potiču se 
jedinice lokalne uprave i samouprave da 
uz prava, koja građanima jamči država, 
utvrde i osiguraju u većem opsegu druge 
vrste pomoći, ovisno o stanju i oblicima 
socijalne ugroženosti na svome području. 
 
Prepoznajući svu težinu socijalnog stanja 
na svome području izazvanog ratom i 
izostankom gospodarske aktivnosti, 
predlažemo Općinskom vijeću Općine 
Župa dubrovačka da prihvati slijedeće 
mjere socijalnog programa za našu 
općinu za tekuću 2002. godinu. 
 
Mjerama socijalnog programa Općine 
Župa dubrovačka za 2002. godinu 
predlažemo više oblika socijalne skrbi: 
1.  Subvencija prijevoza umirovljenicima 
2.  Subvencija prijevoza učenicima i 

studentima 
3.  Subvencija prijevoza stradalnicima 

Domovinskog rata  
4.  Subvencija prijevoza retardiranim 

osobama i ostalim tjelesnim 
invalidima, kao ostalim socijalnim 
kategorijama 

5.  Oslobađanje i olakšice od plaćanja 
programa dječijih vrtića 

6.  Pučka kuhinja 
7.  Pomoć i njega u kući starih i 

nemoćnih osoba 
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8.  Novčana pomoć korisnicima prava na 
pomoć za uzdržavanje, te korisnicima 
prava na tuđu pomoć i njegu kao i 
svim ostalim osobama teškog 
socijalno-imovinskog stanja 

9.  Kreditiranje i stipendiranje učenika i 
studenata 

10. Pomoć za podmirenje troškova 
stanovanja 

11. Oslobađanje od plaćanja komunalne 
naknade 

12. Oslobađanje i olakšice kod zakupa 
poslovnih prostora i javnih površina  

13. Potpore ustanovama i udrugama 
socijalne i zdravstvene skrbi 

14. Potpore programima i udrugama koje 
skrbe o stradalnicima Domovinskog 
rata 

15. Stamebno zbrinjavanje stradalnika 
Domovinskog rata i osoba slabijg 
socijalno-imovnog stanja 

16. Pomoć pri osiguranju pitkom vodom 
obiteljima na području općine Župa 
dubrovačka gdje nema javnog 
vodovoda 

17. Potpore udrugama i programima koje 
će se baviti suzbijanjem ovisnosti 

 
Zakonska obveza proračunskih izdvajanja za 
socijalnu skrb mora iznositi najmanje 5% 
proračunskih sredstava.  
 
U 2002. godini nadamo se da će općina Župa 
dubrovačka izdvojiti znatno više kroz 
olakšice i oslobađanja po raznim osnovama, 
kao i dodjelama jednokratnih novčanih 
pomoći težim socijalnim slučajevima. 
 
Mjerama socijalnog programa na razini 
općine Župa dubrovačka nastojati ćemo 
interventno pomagati najugroženijim 
građanima općine, pa ako se pokaže da su 
nam predložena sredstva nedostatna zatražiti 
ćemo rebalans proračuna u korist većeg 
izdvajanja za socijalnu pomoć župljanima. 
 
2. MJERE SOCIJALNOG PROGRAMA 

ZA 2002. GODINU 

 
2.1.SUBVENCIJA PRIJEVOZA 
UMIROVLJENICIMA 
 
Općina Župa dubrovačka iz svog proračuna 
subvencionirati će 75% iznosa karte u 
javnom gradskom prijevozu za sve 
umirovljenike sa stalnim prebivalištem na 
području općione Župa dubrovačka koji 
ostvaruju pravo na zaštitni dodatak uz 
mirovinu, a umirovljenicima koji imaju 
prebivalište na području općine Župa 
dubrovačka i koji ostvaruju pravo na 
mirovinu nižu od 1.000,00 kuna (bez 
zaštitnog dodatka), subvencionirati će se 
50% od iznosa  umirovljeničke pokazne 
karte. 
Zaključak sa 56. sjednice Poglavarstva od 
10. veljače 2000. godine. 
 
2.2.SUBVENCIJA PRIJEVOZA 
UČENICIMA I STUDENTIMA 
 
Svim učenicima i studentima s područja 
općine Župa dubrovačka sa stalnim 
prebivalištem u naseljima Brgat Gornji, 
Brgat Donji, Brašina, Buići Čelopeci, 
Čibača, Grbavac, Kupari, Makoše, 
Martinovići , Mlini, Petrača, Plat, Soline, 
Srebreno i Zavrelje. Drugim riječima, 
učenici i studenti plaćati će jedinstvenu  
cijenu pokazne karte bez obzuira u kojem 
naselju Župe dubrovačke živjeli i to u iznosu 
od 70,00 kuna, odnosno 108,00 kuna. 
Općina Župa dubrovačka subvencionirati će 
puni iznos karte od 108,00 kuna sukladno 
socijalnom statusu obitelji, a prema 
odlukama Poglavarstva. 
 
2.3.SUBVENCIJA PRIJEVOZA 
STRADALNICIMA DOMOVINSKOG 
RATA 
 
Općina Župa dubrovačka subvencionirati će 
puni iznos karte u javnom gradskom 
prijevozu za sve članove obitelji poginulih 
branitelja i civilnih žrtava domovinskog rata, 
te vojnim i civilnim invalidima 
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Domovinskog rata sa stalnim prebivalištem 
na području Župe dubrovačke. 
 
2.4.SUBVENCIJA PRIJEVOZA 
RETARDIRANIM OSOBAMA I 
OSTALIM TJELESNIM INVALIDIM, 
KAO I STALIM SOCIJALNIM 
KATEGORIJAMA 
 
Općina Župa dubrovačka subvencionirati će 
75% iznosa karte u javnom gradskom 
prijevozu za retardirane osobe koje su u 
mogućnosti da same koriste javni gradski 
prijevoz, a za teže retardirane osobe 
subvencionirati će prijevoz i za njihovog 
stalnog pratitelja u visini od 50%. 
Također, subvencionirati će se 75% iznosa 
karte u javnom gradskom prijevozu za sve 
ddistrofičare i druge tjelesne invalide, osobe 
oštećenog sluha, slijepe i slabovidne osobe, 
sa  preko 50% oštećenja sluha odnosno vida 
sa stalnim prebivalištem na području općine 
Župa dubrovačka. Prema odlukama sa 56. 
sjednice Poglavarstva od 10.02.2000. 
godine. 
Puni iznos karte u javnom gradskom 
prijevozu subvencionirati će se svim  
korisnicima Pučke kuhinje općine Župa 
dubrovačka čije je mjesto stanovanja 
udaljeno od mjesta organiziranja Pučke 
kuhinje više od jedne autobusne postaje. 
 
2.5.OSLOBAĐANJE I OLAKŠICE OD 
PLAĆANJA PROGRAMA DJEČJIH 
VRTIĆA 
 
Općina Župa dubrovačka će kroz ustanovu 
dječji vrtić “Župa dubrovačka” 
subvencionirati oslobađanje i olakšice od 
plaćanja cijena pojedinih programa i 
jaslicama i dječijim vrtićima na svom 
području, i to djeci poginulih branitelja i 
invalida Domovinskog rata, te djeci 
socijalno ugroženih kategorija. 
 
2.6. PUČKA KUHINJA 
 

Općina Župa dubrovačka snositi će izdatke 
Pučke kuhinje općine Župa dubrovačka za 
sve korisnike Pučke kuhinje koji 
zadovoljavaju uvjete za dobivanje usluga 
Pučke kuhinje. Za sve takve slučajeve 
predviđa se minimalno jedan topli obrok 
dnevno i to u  najpovoljnijem ugostiteljskom 
objektu u Župi dubrovačkoj ili eventualno u 
Pučkoj kuhinji Grada Dubrovnika, tj. u 
hotelu “Gruž” gdje bi se prethodno trebao 
sklopiti Ugovor o davanju takvih usluga. Za 
ovu mjeru socijalne skrbi nastojati će se 
osigurati potpora države, obzirom da je 
takva mogućnost predviđena socijalnim 
programom Republike Hrvatske. 
 
2.7. POMOĆ I NJEGA U KUĆI STARIH 
I NEMOĆNIH OSOBA 
 
Služba za pomoć i njegu u kući starih i 
nemoćnih osoba, koja djeluje pri Domu 
umirovljenika u Dubrovniku od lipnja 1997. 
godine, pokazala se iznimno pozitivnom i u 
potpunosti je opravdala uvođenje ove mjere 
socijalne skrbi. 
Trenutno je ovim programom obuhvaćeno 
tridesetak korisnika u Gradu Dubrovniku. 
Naš stav je da se stare i nemoćne osobe sa 
područja Župe dubrovačke nastoje zbrinuti u 
domovima umirovljenika, međutim moramo 
računati i na ovaj vid socijalne zaštite jer je 
prostor u Domovima ograničen. 
 
2.8. NOVČANA POMOĆ 

KORISNICIMA PRAVA NA POMOĆ 
ZA  UZDRŽAVANJE I 
KORISNICIMA PRAVA NA TUĐU 
POMOĆ I NJEGU 

 
Korisnicima prava na pomoć za uzdržavanje 
čija osnovima prema Odluci Vlade 
Republike Hrvatske iznosi 400,00 kuna 
mjesečno i ostvaruje se putem Centra za 
soicijalnu skrb u Dubrovniku, kao i ostalim 
osobama koje predloži nadležno Općinsko 
povjerenstvo, a potvrdi Poglavarstvo Općine 
Župa dubrovačka dodatno će se osigurati 
jednokratna novčana potpora prigodom 
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božićnih i novogodišnjih blagdana, kao i u 
ostalim izuzetnim prilikama. 
 
2.9. KREDITIRANJE I 
STIPENDIRANJE UČENIKA I 
STUDENATA 
 
Temeljem Propisnika o kreditiranju učenika 
i studenata, prema kojemu je, uz nadarenost i 
uspjeh u školovanju, jedan od temeljih 
kriterija materijalni i socijalno stanje 
kandidata, nastojati će se kreditirati određeni 
broj nadarene djece, tj. učenike i studente s 
područja općine Župa dubrovačka koji žive  
u socijalno ugruženim domaćinstvima. 
Ugovorima o stipendiranju obuhvaćena su 
djeca poginulih branitelja, djeca civilnih i 
vojnih invalida, te djeca civilni i vojni 
invalidi domovinskog rata s područja općine 
Župa dubrovačka. 
 
2.10. POMOĆ ZA PODMIRENJE 
TROŠKOVA STANOVANJA 
 
Člankom 34. Zakona o socijalnoj skrbi 
utvrđuje se pravo na ostvarivanje novčane 
pomoći za podmirivanje troškova stanovanja 
(najamnine, troškova javnih i komunalnih 
poduzeća u svezi sa stanovanjem) obiteljima 
i samcima čiji mjesečni prihodi ne prelaze 
visinu sredstava potrebnih za uzdržavanje 
(osnovicu za izračunavanje utvrđuje Vlada 
Republike Hrvatske), uz uvjet da im stan nije 
veći od stana za zadovoljavanje stambenih 
potreba i da nemaju u vlasništvu ili 
suvlasništvu kuću, kuću za odmor ili stan. 
 
2.11. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA 
KOMUNALNE NAKNADE 
 
Oslobađanje od plaćanja komunalne i vodne 
naknade odrediti će se Pravilnikom o 
djelomičnom ili potpunom oslobađanju 
plaćanja komunalne naknade. 
 
2.12. OSLOBAĐANJE I OLAKŠICE OD 
ZAKUPA POSLOVNIH PROSTORA          
I JAVNIH POVRŠINA 

 
Odobravati će se popust od zakupnina za 
poslovni prostor kao i za korištenje javnih 
površina u vlasništvu općine Župa 
dubrovačka hrvatskih vojnim invalidima 
domovinskog rata ( u ovisnosti od stupnja 
oštećenja). Od plaćanja zakupnine za 
korištenje poslovnog prostora u vlasništvu 
općine Župa dubrovačka u cijelosti će se 
osloboditi ustanove i udruge koje skrbe o 
stradalnicima Domovinskog rata, odgoju i 
zaštiti djece, te invalidima. 
 
2.13. POTPORE USTANOVAMA I 
UDRUGAMA SOCIJALNE I         
ZDRAVSTVENE SKRBI 
 
Ustanovama i udrugama iz oblasti socijalno-
humanitarne djelatnosti, a kojima je sjedište 
u općini Župa dubrovačka nastojati će se 
pomoći prema mogućnostima, uz prethodno 
priložena pismena obrazloženja svih potreba. 
 
2.14. POTPORE PROGRAMIMA  I 
UDRUGAMA KOJE SKRBE O         
STRADALNICIMA DOMOVINSKOG 
RATA 
 
Osigurati će se potpora za pokriće dijela 
troškova djelovanja udruga, odnosno 
podružnica koje skrbe o stradalnicima 
Domovinskog rata prema mogućnostima, uz 
prethodno priložena pismena obrazloženja 
svojih potreba. 
 
2.15. STAMBENO ZBRINJAVANJE 
STRADALNIKA DOMOVINSKOG         
RATA I OSOBA SLABIJEG 
SOCIJALNO-IMOVNOG STANJA 
 
Općina Župa dubrovačka davati će u najam 
stanove u svom vlasništvu obiteljima 
poginulih branitelja i hrvatskim vojnim 
invalidima Domovinskog rata na temelju 
Zakona o pravima hrvatskih branitelja. 
Osobama slabijeg socijalno-imovnog stanja 
nastojati će u okviru svojih mogućnosti 
iznaći rješenje za nužan smještaj uz 
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prethodno priložena pismena obrazloženja 
svojih potreba. 
 
 
2.16. POMOĆ PRI OSIGURANJU 

PITKOM VODOM OBITELJIMA NA 
         PODRUČJU OPĆINE ŽUPA 
DUBROVAČKA GDJE NEMA JAVNOG     
         VODOVODA 
 
Općina Župa dubrovačka će prema svojim 
mogućnostima pomoći pri osiguranju dovoza 
neophodnog minimuma pitke vode 
obiteljima na čijem području nema javnog 
gradskog vodovoda sve do momenta kada se 
to područje uključi u javni gradski vodovod. 
 
 
2.17. POTPORE UDRUGAMA I 
PROGRAMIMA KOJE ĆE SE BAVITI 
          SUZBIJANJEM OVISNOSTI 
 
Općina Župa dubrovačka će prema svojim 
mogućnostima pomagati sve udruge i 
programe koji će se brinuti  i o ovisnicima sa 
područja Župe dubrovačke, a djelovati će u 
svrhu suzbijanja ovisnosti (droga, alkohol i 
sl.). 
 
Financijske pokazatelje nismo u mogućnosti 
iskazati detaljnije pošto su socijalni slučajevi 
relativni, a nažalost na području Župe 
dubrovbačke još uvijek je u porastu postotak 
socijalno ugroženih obitelji. 
 
FINANCIJSKI PLAN POTREBNIH 
SREDSTAVA PO MJERAMA 
SOCIJALNOG PROGRAMA ZA 2002.  
 
 
 
P R I H O D I     
   840.000,00 
 
1. Proračun općine Župa dubrovačka  
   840.000,00 
 
- pozicija 54   130.000,00 

- pozicija 55     50.000,00 
- pozicija 56    270.000,00 
- pozicija 57      10.000,00 
- pozicija 58    300.000,00 
- pozicija 61      80.000,00 
 
IZDACI   840.000,00  
 

1. subvencija pokaza umirovljenicima 
                         180.000,00 

2. subvencija prijevoza učenicima i 
studentima    10.000,00  

3. subvencija pokaza invalidima Dom. 
rata              70.000,00 

4. subvencija prijevoza tjelesnim 
invalidima  38.000,00 

5. oslobađanje od plaćanja dječjeg 
vrtića   30.000,00 

6. pučka kuhinja  10.000,00 
7. pomoć i njega u kući starih i 

nemoćnih    5.000,00 
8. novčana pomoć 

korisnicima Centra           250.000,00  
9. stipendije učenicima 

 i studentima            50.000,00 
10. pomoć za troškove  

stanovanja   10.000,00 
11. oslobađanje od plaćanja kom. 

naknade   24.000,00 
12. oslobađanje kod zakupa 10.000,00 
13. potpore 

ustanovama socijale        18.000,00  
- donacija Crveni križ   18.000,00  

14. donacija udrugama iz Domovinskog 
rata                         50.000,00 
- UHDDR podružnica Župa 5.000,00 
- udruga poginulih roditelja  3.000,00 
- HVIDRA  15..000,00 
- udruga civilnih žrtava rata18.000,00 

- društavo logoraša  
konc. logora      2.000,00 

- Hrvatski domobran   2.000,00 
- rezervna sredstva   5.000,00 

15. stambeno zbrinjavanje invalida i 
socijale   60.000,00 

16. potpora za vodu –  15.000,00  
17. potpora za udruge suzbijanja 

ovisnosti         10.000,00 
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KLASA: 550-01/02-01/04       
UR.BROJ: 2117/08-02-02-3 
 
Srebreno, 8. travnja 2002. 
      
 Predsjednik Općinskog vijeća 
      
       Mato Previšić, v.r. 
 
5. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (“Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka”, broj 05/01) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 9. sjednici 
održanoj dana 8. travnja 2002. godine 
donijelo je  
 
 

P R O G R A M 
javnih potreba u kulturi Općine Župa 

dubrovačka 
za 2002. godinu 

 
 
Uvodne odredbe 
 
Program javnih potreba u kulturi Općine 
Župa dubrovačka za 2002. godinu  donosi se 
na temelju zakonskih odredaba o utvrđivanju 
i osiguranju sredstava za razvitak i 
unaprijeđenje kulturnog života i sukladno 
potrebama i prijedlozima iz Programa 
udruga u kulturi koji su dostavljeni Općini 
do 28. veljače 2002. godine. 
U proteklom razdoblju, iako uz velike 
financijske poteškoće koje su uzrokovane 
lošim stanjem u gospodarstvu naše Općine, 
poglavito turističkim djelatnostima, uspjelo 
se restaurirati i očuvati dio kulturnog blaga 
našeg područja i  poduprijeti financiranje 
djelova  programa udruga u kulturi naše 
Općine. Kao i prethodne godine nastojat će 
se sve udruge u kulturi poticati i na druge 
izvore financiranja, sponzorstva, donacije, 
članarine od članstva i sl. da bi se time uz 

potporu Općine, Županije i Republike 
zadržalo i unaprijedilo kulturno stvaralaštvo 
našeg kraja. 
Prvenstvo u osiguranju sredstava iz 
Proračuna za 2002. godinu u ovom 
Programu imat će: 
- uređenje i opremanje zgrade Blagajne u 

Mandaljeni za stalnu i povremene 
izložbe kulturnog blaga ovog područja 

- izrada izvedbenog projekta spomen 
obilježja Mandaljena te izgradnja I faze 
spomen obilježja; 

- nastavak započetih arheoloških 
istraživanja na području općine Župa 
dubrovačka; 

- potpora umjetničkom stvaralaštvu 
udruga kulture na našem području; 

- kulturne akcije i manifestacije koje 
pridonose obnovi kulturnog  života, 
posebice akcije koje privlače turiste i 
pridonose poboljšanju turističke ponude 
ovog područja; 

- gostovanja naših udruga van naše Općine 
i Županije na regionalnim i republičkim 
smotrama folklora  koje će pridonjeti 
predstavljanju našeg  kulturnog blaga 
van  naše Općine, 

- prijeko potrebni sanacijski i zaštitni 
radovi kulturno-povijesnih spomenika;  

- programi kojima se istražuju i 
poboljšavaju uvjeti zaštite spomeničke i 
arhivske građe našeg područja. 

 
Temeljni ciljevi programa javnih potreba u 
kulturi Općine Župa dubrovačka u pojedinim 
segmentima kulturne djelatnosti bili bi: 
- u glazbeno scenskoj djelatnosti 
održavanje kvalitetne cjelogodišnje kulturne 
ponude, organiziranje privlačnih tradicijskih 
svečanosti / karnevalske svečanosti tijekom 
zime i ljeta, manifestacija Župsko ljeto koja 
uključuje večeri ozbiljne glazbe, nastupe  
dalmatinskih klapa./ i novih glazbeno-
scenskih događanja i manifestacija u svrhu 
predstavljanja kulture ovog područja / 
nastupi estradnih umjetnika, rok-grupa i sl./. 
- u muzejsko galerijskoj djelatnosti 
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- završetak obnove zgrade Blagajne u 
Mandaljeni; 

- završetak I faze spomen obilježja u 
Mandaljeni; 

istraživanje, restauracija visokovrijednog 
pokretnog spomeničkog fundusa Župe 
dubrovačke; arheološka istraživanja na 
terenu; otkup i očuvanje spomeničkog 
pokretnog blaga, povrat muzejskih 
vrijednosti koje su kroz protekla vremena 
odnešeni iz Župe dubrovačke, otvaranje 
povremenih i stalne izložbe i promidžba u 
okviru kulturne razmjene; izrada kopija 
ženskog nakita i metalnih djelova muške  
narodne nošnje / vrećini, broševi, toke, 
botuni i sl. /. 
- u djelatnosti izrade i zaštite  spomenika 

kulture i arhivske građe 
sudjelovanje u obnovi i sanaciji graditeljske 
baštine / crkvica i kapelica oštećenih ratnim 
razaranjima i “zubom” vremena/ i 
pojedinačnih spomenika kulture na području 
Općine. U arhivskoj djelatnosti poboljšanje 
uvjeta za čuvanje i zaštitu visokovrijedne 
arhivske građe / zaštita zemljišnih knjiga/, te 
završetak obnove zgrade Blagajne – etno 
zbirke - za čuvanje i izložbu vrijednog 
fundusa koji se prikupi i restaurira tijekom 
ove godine. 
- u knjižničkoj djelatnosti 
sufinanciranje kupnje knjiga u školskoj 
knjižnici, te iznalaženje mogućnosti i 
prostora preseljenja dijela knjižničkog blaga 
iz knjižnica Dubrovnik na upotrebu 
stanovništvu Župe dubrovačke 
- u potporama amaterskim udrugama u 

kulturi 
      poticanje kulturnog stvaralaštva 
amaterskih udruga zbog njihove velike uloge 
u   upotpunjavanju kulturne i turističke 
ponude Župe dubrovačke; 
- u izdavačkoj djelatnosti 
predstavljanje pisane riječi napisane do sada 
o našem području i sufinanciranje 
suvremenog stvaralaštva, prvenstveno 
izdavanje knjiga i publikacija od interesa za 
ovo područje. 
 

 
Programske zadaće po pojedinim 

kulturnim djelatnostima   
 

Glazbeno scenska djelatnost 
 
KUD  “Marko Marojica” i u 2002. godini 
nastavit će dosadašnju djelatnost u 
obnavljanju plesačkog, glazbenog  i 
likovnog potencijala primanjem novih 
članaova. Poglavito će se nastaviti sa 
mlađim uzrastom na uvježbavanju plesova 
našeg područja, te uvježbavanju plesova 
starije grupe iz drugih  područja Republike 
Hrvatske / Posavina i dr./. Kao i do sada 
sudjelovat će na regionalnoj smotri folklora 
u Metkoviću, na kojoj će se,  uz  dosada 
postignute uspjehe, nastojati plasirati  na 
jednu smotru folklora od međunarodnog 
značaja / Smotra folklora u Zagrebu /. Za 
očekivati je da će uz potporu Općine i   
nastupima tijekom turističke sezone Društvo 
uspjeti obnoviti narodne nošnje i nabaviti 
komplete nošnji za nove koreografije. Pored 
toga, poduprijet će se kulturni programi i 
manifestacije u okviru obilježavanja 
državnih i drugih blagdana / Dan općine, 
Dan državnosti, tradicionalne karnevalske 
svećanosti, Dani kruha, i sl./ te programi koji 
su namijenjeni prikazivanju kulturnog  i 
suvremenog stvaralaštva tijekom turističke 
sezone / nastupi dalmatinskih klapa, koncerti 
ozbiljne glazbe, estradnih umjetnika i rok 
grupa/. 
 
Muzejsko-galerijska djelatnost 
 
Prioritetno će se  nastaviti sa arheološkim 
istraživanjima na terenu suradno sa 
Dubrovačkim muzejima,   istraživanju,  
prikupljanju i otkupu građe za stalnu i  
povremene izložbe u zgradi  u Mandaljeni. 
Posebna zadaća u ovoj godini bit će 
nastojanje da se izvrše radnje na izradi 
ženske narodne nošnje ovog kraja koja se 
nosila prije 1900 godine – laneta. Osim toga, 
pokrenut će se izrada kopija ženskog nakita / 
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broševi i vrečini/ i metalnih dijelova muške 
narodne nošnje / toke, botuni/. 
 
Izrada i  zaštita spomenika kulture i arhivske 
građe 
 
Sufinancirat će se manji zaštitni radovi na 
spomenicima kulture, iako je glavnina 
crkvica i kapelica koje su stradale u 
Domovinskom ratu već obnovljene. U 
suradnji sa zemljišno-knjižnim odjelom 
Županije dubrovačko-neretvanske završit će 
se obnova zemljišnjih knjiga Župe 
dubrovačke. Započet će  obnova zgrade u 
Mandaljeni za stalnu i  povremene izložbe 
narodnog stvaralaštva ovog kraja. Na 
prostoru ispred crkve, odnosno dvorane u 
Mandaljeni nastaviti će se  započeti radovi 
na izradi izvedbenog projekta i  izgradnji I 
faze spomen obilježja za sve poginule za 
Hrvatsku s područja Župe dubrovačke. 
Nastaviti će se redovno održavanje i manji 
popravci na domovima kulture u vlasništvu 
Općine. 
 
Izdavačka djelatnost 
 
Da bi dobili veću spoznaju o području na 
kojemu živimo, nastojat će se prikupiti i 
sortirrati sve do sada napisno o Župi 
dubrovačkoj, o njenoj povijesti, o 
događanjima u novijoj povijesti, te poticati 
na suvremeno stvaralaštvo koje je od 
neposrednog interesa za ovo područje / o 
ratnim stradanjima, o životu u izbjeglištvu, o 
običajima prilikom svadbi, pogreba,  
vjerskih blagadana i sl./. 
 
Knjižničarska djelatnost 
 
U nemogućnosti da se otvori vlastita 
knjižnica, sufinancirat će se kupnja knjiga 
radi popune školske knjižnice u osnovnoj 
školi Župa dubrovačka koja je stradala u 
Domovinskom ratu, te će se nastojati iznaći 
mogućnost da se dio knjiga iz knjižnica 
Grada Dubrovnika stavi na raspolaganje 
stanovništvu Župe dubrovačke. 

 
Potpora amaterskim udrugama 
 
-     KUD «Marko Marojica» - potpora za 
nastavak redovnih aktivnosti  
- Udruga Župski krnevo – potpora za 

sufinanciranje u troškovima  karnevala 
- Udruga Vrnut – potpora za organiziranje 

dječje  maškarane povorke u Župi 
dubrovačkoj  

- potpora školi za manifestaciju – Lidrano 
-  natjecanja učenika naše škole iz 
književnosti na nivou Županije. 

 
Informiranje 
 
Suradno s Turističkom zajednicom općine 
Župa dubrovačka sudjelovati na prijedlogu 
izrade tabli za oglašavanje svih kulturnih 
manifestacija i događanja u Župi 
durbovačkoj,  poticanje izdavanja biltena, 
vodića, CD-a sa dalmatinskim skladbama, 
pjesmama prigodom svadbi, poklada i svim 
kulturnim događanjima, popis spomenika 
kulture sa ucrtanim putokazima i sl. 
 
 
 
FINANCIJSKI PROGRAM JAVNIH 
POTREBA U KULTURI OPĆINE 

U 2002. GODINI 
 

Glazbeno scenska djelatnost 
 
1. sufinanciranje rada folklorne, 

tamburaške i likovne sekcije KUD-a  
“Marko Marojica” ; 

2. sufinanciranje nastupa glazbenika za 
blagdane i za Dan Općine Župa 
dubrovačka; 

3. potpora Turističkoj zajednici Općine 
Župa dubrovačka za organizaciju 
manifestacija tijekom ljeta 2001.godine 

Sredstva će se osigurati iz donacija 
udrugama kulture, iz direktnog financiranja 
sa sredstava manifestacija iz Proračuna 
općine Župa dubrovačka i iz transfera 
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Turističkoj zajednici općine Župa 
dubrovačka. 
 
Muzejsko-galerijska djelatnost 
 
1. radovi na postavci ženske narodne 

nošnje ovoga kraja koja se nosila prije 
1900 godine; 

2. izrada kopija ženskog nakita /vrečini i 
broševi; 

3. izrada kopija metalnih djelova muške 
narodne nošnje / toke botuni i sl./; 

4. arheološka istraživanja na terenu; 
5. istraživanja na terenu muzejskih 

eksponata; 
6. restauratorski poslovi na obnovi i 

pripremi za izložbe otkupljenih ili 
darovanih eksponata; 

7. radovi na pronalaženju i povratu 
muzejskih vrijednosti koji su odnešeni sa 
područja Župe dubrovačke, te izrada 
kopija u slučaju nemogučnosti dobivanja 
originala. 

Sredstva neophodna za ovu djelatnost 
potrebno je osigurati iz tekućih donacija  
namjenenim udrugama u kulturi, iz sredstava 
donacija Županije dubrovačko-neretvanske, 
te iz sredstava Ministarstva kulture. 
8.   Bruno Gril - postav izložbe 
 
 
Izrada i zaštita spomenika kulture 
 
1. nastavak na radovima oko izrade 

projekata  spomen obilježja u Mandaljeni 
i završetak I faze izgradnje; 

2. nastavak radova na  zgradi Blagajne u 
Mandaljeni za povremene i stalnu 
izložbe sukladno Programu; 

3. sanacija ratom oštećenih starih crkvica i 
kapelica na području općine Župa 
dubrovačka / Kapelica na Kosturu/; 

4. tekući popravci  i tekuća održavanja 
domova kulture u općinskom vlasništvu; 

5. zaštita zemljišnjih knjiga od propadanja 
u suradnji s Zemljišno-knjižnim odjelom 
Dubrovačko-neretvanske županije. 

 

Sredstva za ovu djelatnost osigurati iz više 
izvora: iz potpora i donacija hotelskih kuća s 
područja općine Župa dubrovačka i drugih 
trgovačkih društava, iz sredstava Udruga 
proizašlih iz Domovinskog rata, iz sredstava 
kapitalnog ulaganja i tekućih održavanja  
Općine Župa dubrovačka, iz sredstava 
namjenskih za obnovu zgrade u Mandaljeni,  
iz sredstava Turističke zajednice općine 
Župa dubrovačka i sredstava Društva za 
zaštitu spomenika kulture – Dubrovnik., te iz 
sredstava Ministarstva kulture i Ministarstva 
turizma. 
 
Izdavačka djelatnost 
 
1. prikupljanje i sortiranje svega do sada 

napisanog o Župi durbovačkoj; 
2. sufinanciranje izdavanja knjiga od 

interesa za Župu; 
3. sufinanciranje izdavanja kazeta, CD-a i 

sl. 
 
Sredstva za ovu djelatnost osigurati će se iz 
sredstava tekuće doancije udrugama u 
kulturi  i iz sredstava Turističke zajednice 
Općine Župa dubrovačka. 
 
Knjižnička djelatnost 
 
1. sufinanciranje kupnje knjiga radi popune 
školske knjižnice osnovne škole   Župa 
dubrovačka. 
 
Sredstva će se  osigurati iz sredstava tekućih 
donacija iz Proračuna općine Župa 
dubrovačka. 
 
 
Potpora amaterskim udrugama u kulturi 
 
1. potpora udruzi “Župski karnevo”, 
2. potpora udruzi “Vrnut”, 
3. potpora OŠ Župa dubrovačka – za 

program “Lidrano”. 
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Sredstva za ove udruge  osigurati će se u 
dijelu proračuna iz  ostalih tekućih donacije 
udrugama u kulturi. 
 
Informiranje 
 
1. sufinanciranje izrade tabli za 

oglašavanje; 
 
Sredstva za ovu namjenu osigurati će se iz 
sredstava tekućih donacija udrugama 
građana  transferiranih turističkoj zajednici 
općine Župa dubrovačka. 
 
 
PRIHODI  

  740.000,00 
 
1. Proračun  
    općine Župa dubrovačka 515.000,00 
 - pozicija  60  150.000,00 
 - pozicija 71    20.000,00 
 - pozicija 72    10.000.00 

      - pozicija 67  100.000,00 
      - pozicija 68  235.000,00 

2. Ostale donacije  150.000,00 
2. Donacije  

ministarstva turizma   75.000,00 
 
 
IZDACI     
    740.000,00 
1. Glazbeno 
    scenska djelatnost  50.000,00 
- donacija 
 KUD «Marko Marojica» 40.000,00 
-nastupi glazbenika 
 za manifestacije         10.000,00 
3. Muzejsko 
 -galerijska djelatnost 90.000,00 
 - narodna nošnja «laneta» 50.000,00 
- izrada ženskog nakita   5.000,00 
- izrada muških toka    5.000,00 
- arheološka istraživanja 25.000,00 
- restauratorski poslovi          5.000,00 
4. Izrada i  
zaštita spomenika kulture 570.000,00 
- izgradnja 

spomen obilježja                   235.000,00 
- uređenje zgrade blagajne   325.000,00 
- sanacija crkvica    10.000,00 
4. Izdavačka djelatnost      2.000,00 
- sufinanciranje knjiga                2.000,00  
5. Knjižničarska djelatnost       10.000,00 
- kupnja knjiga OŠ Župa   10.000,00 
5. Potpora 

udrugama u kulturi    18.000,00 
- «Župski karnevo»          4.000,00 
- «Vrnut»         6.000,00 
- «Lidrano»        3.000,00 
- rezerva          5.000,00 
 
 
KLASA: 612-01/02-01/03       
UR.BROJ: 2117/08-02-02-3 
 
Srebreno, 8. travnja 2002. 
      
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
        Mato Previšić, v.r. 
 

 
 

6. 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (“Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka”, broj 05/01) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 9. sjednici 
održanoj dana 8. travnja 2002. godine 
donijelo je  
 
 

P R O G R A M 
javnih potreba u športu  

Općine Župa dubrovačka 
za 2002. godinu 

 
 
1. Uvodne odredbe 
 
Danas u čitavom svijetu športskoj djelatnosti 
pristupa se kao civilizacijskoj tekovini i 
smatra se društvenim fenomenom koji je od 
posebnog interesa za narod i državu. 
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U našoj je domovini Ustavom utvrđena 
obveza države da skrbi o športu. U općini 
Župa dubrovačka športska se djelatnost 
financira iz godišnjeg općinskog proračuna, 
kroz program javnih potreba u športu općine 
Župa dubrovačka sukladno članku 39. 
Zakona o športu. 
 
 
2. Programski ciljevi 

 
Ciljevi u programu javnih potreba u športu 
općine Župa dubrovačka su: 
- ulaganja u razvoj mlađih športaša, rad s 
mlađom dobi i ulaganja u stručni rad radi 
stvaranja široke osnove kao uvjeta očuvanja 
postojeće razine športskih rezultata i 
daljnjega napretka 
- očuvanje postojeće športske kvalitete, radi 
poticaja razvoja športa i doprinosa ugledu 
Općine Župa dubrovačka 
- poticanje da se u šport uključe što veći broj 
djece i mladeži te građana u što veći broj 
športskih aktivnosti – športskih grana i 
športskih udruga 
 
U postizanju ovih ciljeva svakako je bitna i 
skrb o športskim objektima na našem 
podučju u okviru mogućnosti proračuna 
općine Župa dubrovačka za 2002. godinu. 
Temeljno programsko određenje je kriterij 
kojim se podmiruju zahtjevi za podrškom 
vrhunskom športu, koji je promicatelj 
općinskog i čak nacionalnog športa, s 
potrebom da se ne zanemaruju tradicionalni 
športovi na moru i drugi razvijeni športovi, 
te da se osigura minimum solidarne podrške 
novim športskim aktivnostima kojima je 
osnovna zadaća rad s mladima. 
 
3. Osnove programskih kriterija 
 
Budući da su proračunska sredstva za razvoj 
športa vrlo ograničena i mnogo manja od 
realnih potreba, nije moguće utvrditi 
precizne kriterije i pravedan raspored 
sredstava temeljen na tradicijskim 

vrijednostima, razvijenosti, kvaliteti, interesu 
javnosti i mnogim drugim kriterijima. 
Određenim razredbenim postupkom, kojim 
je izvršena kategorizacija športskih klubova 
na četiri kategorije, došlo se do kriterijske 
osnove koja vrednuje polazne ciljeve, ali 
ujedno i vrhunsku kvalitetu, razvijenost, broj 
selekcija, stručni kadar, uvjete za rad i 
razvoj, tradiciju i interese javnosti. 
Predloženim razredbenim postupkom svrstan 
je 1 klub u I kategoriju, 2 klubova u II 
kategoriju,  8 klubova u III kategoriju i 2 
kluba u IV kategoriju. Isto tako zadržala se 
određena suma sredstava za rezervne 
sportske udruge koje se osnuju ili zatraže 
sredstva a tijekom 2002. godine. 
Na taj način svega jedan klub, Vaterpolski 
klub «Gusar», postiže razinu I kategorije jer 
ispunjava sve kriterijske uvjete za 
ostvarivanje najviših športskih rezultata na 
općinskoj i nacionalnoj razini. 
Klubovi II kategorije uglavnom imaju 
stabilnu športsku kvalitetu tijekom više 
godina, smatraju se razvijenim klubovima, 
imaju honorarni stručni trenerski kadar. 
Klubovi III kategorije redovito se natječu u 
nižim razredima ili kvalifikacijskim 
natjecanjima koja uvjetuju rezultat i 
uglavnom su usmjereni na rad s mladim 
dobnim kategorijama i na stvaranje 
seniorske kvalitete u borbi za viši razred 
natjecanja. 
Klubovi IV kategorije su dijelom 
novoosnovani športske udruge koje su u 
razvoju i dijelom športsko-rekreativne koje 
imaju i obvezna natjecanja. 
 
4. Programska područja 
 

a) poticanje i promidžba športa 
 
Ovo programsko područje podrazumijeva 
zasebne programe: 
       1.  športske priredbe od značaja za 
Općinu: 

- malo-nogometni turnir  
- bridge turnir 
- bočarski turniri 
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       2. promidžbena djelatnost: 
-  svečanost proglašenja 

najuspješnijih športskih 
rezultata u 2002. godini 
za pojedince i športske 
kolektive 

       3. stipendiranje športaša 
                  - zbog nedostatnosti sredstava 
program stipendiranja športaša nije 
predviđen. 
 
          b) Provođenje dijela programa tjelesne 
i zdravstvene kulture djece i mladeži 

- športska suradnja osnovne 
škole i športskih klubova s 
područja općine Župa 
dubrovačka  

               c) Trening, organiziranje i 
provedba sustava natjecanja, te opća i 
posebna zdravstvena zaštita  
 

1. podržava se financijska potpora za 
korištenje športskih objekata od 
posebnog interesa, a to su bazen u 
Kuparima,  dvorana osnovne škole 
Župa dubrovačka, te bočarske 
dvorane.  

2. raspoloživa sredstva nedostatna su za 
realno praćenje troškova natjecanja 
po selekcijama /seniori, juniori, 
kadeti i mladi). Zato se predlaže 
raspored sredstava kao sufinanciranje 
i tim troškovima, uzimajući u obzir 
razredbene kriterije po kojima su 
razvrstani športski klubovi. 

3. već godinama nije se financirala 
nabavka opreme i rekvizita zbog 
nedostatka sredstava u proračunu, te 
se ove godine predlaže nabavka 
dijela opreme i rekvizita. 

4. na području općine nije osnovana niti 
jedna udruga za športsku rekreaciju 
invalidnih osoba, te program 
podržava osnivanje takve udruge u 
2002. godini. Program također 
podržava osnivanje udruge  za šport i 
rekreaciju. 

 

 
       d) Održavanje i izgradnja objekata od 
značenja za općinu Župa dubrovačka 
 
Športski su objekti materijalna osnova 
općinskog športa i najbitniji čimbenik u 
razvoju športa, a posebno u stvaranju 
vrhunskih športskih rezultata. Svi športski 
objekti su u relativno lošem stanju, i 
zahtjevaju obnovu i modernizaciju, novu 
športsku opremu i rekvizite i ulaganja u 
infrastrukturu. Investiranje u športske 
objekte nameće se kao krajnja nužnost, 
posebno u  športska igrališta i bočarske 
dvorane, dok se bazen u Kuparima u 2001. 
godini uredio za natjecanja u I vaterpolskoj 
ligi. Općina Župa dubrovačka u potpunosti 
podupire održavanje objekata, njihovu 
obnovu i nastojanja da se izgrade novi 
objekti i želi u idućem razdoblju biti aktivni 
partner u izradi prostorno-planske i 
projektne dokumentacije neophodne za 
izgradnju  športskih objekata u Župi 
dubrovačkoj. Smatra neophodnim i 
preporuča udrugama u športu da se pored 
sredstva iz Proračuna Općine  aktivnije 
angažiraju na dobivanje istih iz raznih drugih 
izvora /donacija, sponzorstva, privrede Župe, 
i sl/. 
 
          e) Stručni rad u športskim klubovima 
 
Općina podržava i osigurava dio plaća 
stalnih trenera u Vaterpolskom klubu 
«Gusar» i predviđa mjesečno 1.000,00 kn za 
jednog trenera, kao i dio honorarnih trenera 
u NK Župa dubrovačka sa mjesečnim 
iznosom od 1.150,00 kn za dva trenera 
honorarno. 
 
Program javnih potreba u športu općine 
Župa dubrovačka u 2002. godini ostvaruje se 
u nepovoljnoj gospodarskoj situaciji u kojoj 
su proračunska sredstva dominantni dio 
financiranja ukupnog športa. 
Program ima zadaću zaustaviti stagnaciju i 
možda čak nazadovanje športa, izuzev 
vaterpola i bočanja, i omogućiti 
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funkcioniranje športskog sustava kao živog 
organizma. 
Svi programski ciljevi koji su istaknuti u 
ovom dokumentu imaju tri osnovne zadaće: 

- podršku vrhunskom kolektivu 
i pojedincima koji uspješno 
djeluju na općinskom i 
nacionalnom planu i 
promidžbom športa pridonose 
razvoju; 

- podrška radu s Župskom  
športskom mladeži, kao 
širokoj bazi iz koje izrastaju 
perspektivni športaši; 

- podrška onima kojima 
rezultat nije u prvom planu, 
već okupljanje i športsko 
djelovanje što većeg broja 
mladeži i građanstva. 

 
Preduvjet za ostvarenje ovih ciljeva i 
programa u cjelini jest potpuno ostvarenje 
planiranih sredstava i njihovo ravnomjerno 
korištenje u skladu s dinamikom ostvarenje 
proračuna općine Župa dubrovačka za 2002. 
godinu i dinamikom potreba korisnika 
sredstava.   
 
FINANCIJSKI PLAN 
PROGRAMA JAVNIH POTREBA 
U ŠPORTU OPĆINE ŽUPA 
DUBROVAČKA ZA 2002. 
GODINU 
 
PRIHODI     
    230.000,00 
 
1. Sredstva iz Proračuna općine Župa 
dubrovačka     
     a) pozicija 59. proračuna   
 200.000,00 
     b) pozicija 71. proračuna   
   30.000,00 
 

 
RASHODI     
    230.000,00 
 
      a) zajednički športski programi  
     25.000,00 
      b) redoviti športski programi  
   137.000,00 
      c) poticanje vrhunskog športa                                  
50.000,00 
      d) nabavke rekvizita                                                 
18.000,00 
 
posebni dio rashoda: 
 

1. zajednički športski programi 
   25.000,00 

- školovanje 
 i usavršavanje kadrova 

 10.000,00 
- školski šport   5.000,00 
- proglašenje najuspješnijeg 

športaša i kolekt.    5.000,00 
- poticanje športske rekreacije i 

aktivnosti 
invalidnih osoba  
     5.000,00 
 

2. redoviti športski programi  
   137.000,00 

- redoviti sustav natjecanja 
 111.000,00 

- stručni rad – treneri  
   26.000,00 

 
I kategorija               
    51.000,00 
 

1. VK Gusar    
 51.000,00 

                  - redoviti sustav natjecanja 
 39.000,00 

- stručni rad – trener 
profesionalac        12.000,00 

 
II kategorija     
    50.000,00 
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1. NK Župa dubrovačka  
 42.000,00 

- redoviti sustav natjecanja 
 28.000,00 

- stručni rad – trener honorarac 
 14.000,00 

 
 

2. BK «Postranje»   
 8.000,00 
- redoviti sustav natjecanja   
 8.000,00 

 
    III kategorija    
    27.000,00 
 

1. bk Župa dubrovačka 4.000,00 
    - redoviti sustav natjecanja   4.000,00 

2. bk Brgat Gornji 4.000,00 
   - redoviti sustav natjecanja 4.000,00 

3. bk Rijeka  4.000,00 
    - redoviti sustav natjecanja 4.000,00 

4. bk  Taranta  3.000,00 
   - redoviti sustav natjecanja 3.000,00 

5. bk Brgat Donji 3.000,00 
   - redoviti sustav natjecanja 3.000,00  

6. MNK Plat  3.000,00 
   - redoviti sustav natjecanja 3.000,00 

7. ŠRD Felun  3.000,00 
   - redoviti sustav natjecanja 3.000,00 
       8.   Bridge klub «Astarea»  
                                     3.000,00 
   - redoviti sustav natjecanja 3.000,00 
 
      IV kategorija    
    9.000,00 
 

1. strjeljačko društvo Župa 
dubrovačka             2.000,00 

   - redoviti sustav natjecanja 2.000,00 
2. strjeljačka sekcija 
 Lovačkog društva 2.000,00 

   - redoviti sustav natjecanja 2.000,00 
3. ostale udruge i 
  zamolbe   5.000,00 

   - redovito poslovanje 5.000,00 
 
 

 
3. Poticanje vrhunskog športa  
   50.000,00 
1. VK Gusar – nastupi u I ligi  

 50.000,00 
 

     4. nabavka športskih rekvizita  
   18.000,00 

 
1. VK Gusar    

 8.000,00 
 

2. NK Župa dubrovačka   
 8.000,00 

 
3. Ki aikido   

 2.000,00 
 
 
KLASA: 620-01/02-01/01      
UR.BROJ: 2117/08-02-02-3 
 
Srebreno, 8. travnja 2002. 
      
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
      Mato Previšić, v.r. 
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