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Na temelju članka 10. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine» broj, 33/01 i 60/01) i 
članka 26. Statuta Općine Župa dubrovačka 
("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 12. sjednici 
održanoj 1. listopada 2002. godine donijelo 
je  
 
 
                   O D L U K U 
o grbu i zastavi općine Župe dubrovačke 

 
 
I. Opće odredbe 
 

Članak 1. 
 

Ovom odlukom uređuje se opis grba i 
zastave općine Župe dubrovačke, kao i način 
i zaštita njihove uporabe. 
 

Članak 2. 

 
Grbom i zastavom u obliku i prema 

opisu utvrđenim ovom odlukom predstavlja 
se općina Župa dubrovačka. 

Grb i zastava rabe se u skladu s 
odredbama ove odluke i u njima se ne može 
ništa mijenjati. 
 

Članak 3. 
 

Zabranjeno je javno isticati dotrajali, 
neuredni, poderani ili na drugi način oštećeni 
grb i zastavu općine Župa dubrovačka. 
 
 

II. Grb općine Župe dubrovačke 
 

Članak 4. 
 

Opis Grba općine Župe dubrovačke: 
U poluokruglom štitu na crvenom 

polju glava žene (Župke) crne kose sa crnom 
punđom, nosi na srebrenoj/bijeloj spari, žutu 
(zlatnu) košaru punu plodova. 

 
Članak 5. 

 
Jedan primjerak posebnog 

dokumenta na kojem je prikazan grb općine 
Župe dubrovačke (izvornik) čuva se u 
načelnika i prema njemu se oblikuju grbovi. 
 

Članak 6. 
 

Grb općine Župa dubrovačka rabi se: 
- u sastavu pečata i na službenim aktima 
Općinskog vijeća, Poglavarstva, načelnika i 
Jedinstvenog upravnog odjela kada to tijelo 
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rješava iz djelokruga Općine kao jedinice 
lokalne samouprave; 
- na diplomama, poveljama, plaketama i 
drugim priznanjima koje dodjeljuje 
Općinsko vijeće, Poglavarstvo i načelnik; 
- za potrebe fizičkih i pravnih osoba ako je 
to u interesu Općine. 
 

III. Zastava Općine 
 

Članak 7. 
 

Opis zastave općine Župe 
dubrovačke: 

Zastava je jednobojna, tamnocrvene 
boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2 : 1, 
u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini 
zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb 
općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom 
trakom. 
 

Članak 8. 
 

Zastava općine Župe dubrovačke 
stalno se ističe na zgradi u kojoj je sjedište 
Općine. 

      Zastava općine Župe dubrovačke 
može se isticati: 
- prigodom obilježavanja Dana općine 

Župe dubrovačke; 
- pri javnim skupovima u Općini 

(kulturnim i športskim) u skladu s 
pravilima i običajima      održavanja 
takvih skupova; 

- u drugim prilikama ako njezina uporaba 
nije u suprotnosti s odredbama ove 
odluke. 

 
 

 
 
 

Članak 9. 
 

Ako se zastava Općine ističe uz 
zastavu Republike Hrvatske tada zastava 
Općine dolazi s desne strane gledano 
sprijeda. 

Ako se zastava Općine ističe uz 
zastavu Županije tada zastava Općine dolazi 
s desne strane gledano sprijeda. 

Ako se zastava Općine ističe uz 
zastavu Republike Hrvatske i uz zastavu 
Županije, tada zastava Općine dolazi s desne 
strane, zastava Republike Hrvatske dolazi u 
sredinu, a Županije s lijeve strane gledano 
sprijeda. 

O načinu isticanja zastava i njihovom 
rasporedu detaljnije se uređuje posebnom 
odlukom. 
 
 

IV. Uporaba grba 
 

Članak 10. 
 

Općinsko poglavarstvo Općine 
donosi odluku o odobrenju uporabe grba 
Općine i pravnim osobama najduže u roku 
od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva. 

Općinsko poglavarstvo Općine može 
odrediti naknadu za uporabu grba Općine. 
Ukoliko se grb Općine rabi protivno 
odredbama ove odluke ili se ne plaća 
naknada, općinsko poglavarstvo Općine 
može oduzeti izdano odobrenje za uporabu 
grba Općine. 

Pravna osoba podnosi obrazloženi 
zahtjev i prilaže: 
- akt o registraciji poduzeća; 
- opis namjene za koju će grb koristiti 

(ugradnja u proizvod, izrada proizvoda 
kao suvenira, izrada grba, uporaba u 
službenim aktima i drugo). 

 
 

V. Kaznene odredbe 
 

Članak 11. 
 

Novčanom kaznom u iznosu od 
2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna 
osoba ako rabi grb i zastavu općine Župe 
dubrovačke suprotno odredbama ove odluke. 
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Odgovorna osoba u pravnoj osobi za 
isti prekršaj kaznit će se novčanom kaznom 
u iznosu od 500,00 kn. 

Novčanom kaznom u iznosu od 
500,00 kn kaznit će se fizička osoba ako rabi 
grb i zastavu Općine suprotno odredbama 
ove odluke. 
 

VI. Prijelazne i završne odredbe 
 

Članak 12. 
 

Nadzor nad provođenjem ove odluke 
obavlja Poglavarstvo Općine. 
 

Članak 13. 
 

Likovni prikaz grba i zastave općine 
Župe dubrovačke sastavni su dijelovi ove 
odluke. 
 

Članak 14. 
 

             Ova odluka stupa na snagu na snagu 
8 dana od dana objave u "Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka". 
 
 
 
KLASA: 017-01/99-01/01 
UR.BROJ: 2117/08-03-02-22   
           
Srebreno, 1. listopada 2002. 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća 
 
         Mato Previšić, v.r. 
 
18. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01), a u svezi s člankom 
61. Zakona o lokalnoj (regionalnoj) 
samoupravi (NN 33/01 i 60/01 – 
vjerodostojno tumačenje), Zakona o izboru 
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne 
(regionalne) samouprave (NN 33/01 i 10/02 

– Odluke Ustavnog suda), te Mišljenja 
Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne 
samouprave RH od 22. 11. 2001. godine, 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
12. sjednici održanoj 1. listopada 2002. 
godine donijelo je  
 
 
                      O D L U K U 

o provedbi izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora 

 
 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 
Ovom se Odlukom uređuje postupak 
pripreme i provedbe izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora, tijela za raspisivanje i 
provedbu mjesnih izbora, zaštita izbornog 
prava i troškovi provedbe izbora za članove 
vijeća mjesnih odbora na području Općine 
Župa dubrovačka. 
 

Članak 2. 
 

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na 
neposrednim izborima, tajnim glasovanjem u 
skladu sa Zakonom, statutom i ovom 
Odlukom. 
Sukladno Statutu Općine Župa dubrovačka 
vijeće mjesnog odbora ima 5 članova. 
 

Članak 3. 
 

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora na 
području Općine Župa dubrovačka raspisuje  
Općinsko poglavarstvo posebnom odlukom i 
utvrđuje točan datum održavanja izbora. 
Od dana raspisivanja izbora pa do dana 
izbora ne može proteći manje od 30 niti više 
od 60 dana. 
 

Članak 4. 
 

Članove vijeća mjesnih odbora biraju 
državljani RH s navršenih 18 godina života 
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koji imaju prebivalište na području mjesnih 
odbora. 
Za člana vijeća mjesnih odbora može se 
kandidirati i biti izabran državljanin RH s 
navršenih 18 godina života koji ima 
prebivalište na području mjesnog odbora. 
 
 
II. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA 

 
Članak 5. 

 
Tijela za pripremu i provedbu mjesnih izbora 
su: 
Općinsko izborno povjerenstvo 
Birački odbor. 
 
Opći nadzor zakonitosti izbora za članove 
vijeća mjesnih odbora provodi Općinsko 
poglavarstvo. 
 

Članak 6. 
 

Općinsko poglavarstvo imenuje Općinsko 
izborno povjerenstvo. 
Općinsko izborno povjerenstvo ima stalni i 
prošireni sastav. 
Stalni sastav Općinskog izbornog 
povjerenstva čini predsjednik i dva člana, te 
njihovi zamjenici. 
Predsjednik Općinskog izbornog 
povjerenstva imenuje se iz reda sudaca ili 
diplomiranih pravnika. 
Prošireni sastav Općinskog izbornog 
povjerenstva određuje se po prihvaćanju, 
utvrđivanju i objavi izbornih lista za izbor 
članova vijeća mjesnih odbora, a čine ga po 
dva predstavnika većinske političke stranke, 
odnosno koalicije i dva dogovorno 
predložena predstavnika oporbenih stranaka 
odnosno koalicija sukladno stranačkom 
sastavu Općinskog vijeća Župe dubrovačke. 
 
 

Članak 7. 
 

Općinsko izborno povjerenstvo u postupku 
pripreme i provedbe izbora za članove vijeća 
mjesnog odbora: 
propisuje obrasce u postupku kandidiranja i 
provedbe izbora, 
donosi obvezatne upute o redoslijedu 
izbornih radnji i tijeku rokova, 
imenuje biračke odbore i nadzire njihov rad, 
određuje biračka mjesta, 
obavlja sve tehničke pripreme za provedbu 
izbora, 
brine za zakonitu pripremu i provedbu 
izbora, 
objavljuje kandidatske liste (opće i zbirnu 
listu), 
rješava po prigovorima na postupak 
kandidiranja i izbora, 
nadzire pravilnost izborne promidžbe, 
objavljuje rezultate mjesnih izbora, 
obavlja i druge radnje utvrđene izbornim 
zakonom, Statutom i ovom Odlukom. 
 

Članak 8. 
 

Radi neposredne provedbe glasovanja i 
osiguranja pravilnosti i tajnosti glasovanja 
Općinsko izborno povjerenstvo imenuje po 
jedan birački odbor za svaki mjesni odbor. 
Birački odbor čini predsjednik i njegov 
zamjenik, dva člana i njihovi zamjenici. 
Općinsko izborno povjerenstvo imenovat će 
biračke odbore najkasnije 5 dana prije dana 
održavanja izbora. 
 
III. KANDIDIRANJE 
 

Članak 9. 
 

Liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora 
predlažu političke stranke registrirane u RH i 
birači sukladno Zakonu, Statutu i ovoj 
Odluci. 
Ako birači kao ovlašteni predlagatelji 
predlažu nezavisnu kandidacijsku listu za 
pravovaljanost liste dužni su prikupiti 10 
(deset) potpisa. 
 

Članak 10. 
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Općinsko izborno povjerenstvo objavljuje 
sve pravovaljane liste na oglasnoj ploči 
mjesnog odbora, na službenoj oglasnoj ploči 
Općine Župa dubrovačka na način i u 
rokovima utvrđenim Zakonom. 
 
IV. PROVEDBA IZBORA 
 

Članak 11. 
 
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora 
neposredno provode birački odbori na 
biračkim mjestima na način i po postupku 
propisanim Zakonom. 
Postupak glasovanja kao i utvrđivanje 
rezultata izbora provodi se na način utvrđen 
Zakonom, a službene rezultate objavljuje 
Općinsko izborno povjerenstvo za izbor 
članova vijeća mjesnih odbora na oglasnoj 
ploči mjesnih odbora i službenoj oglasnoj 
ploči Općine Župa dubrovačka. 
Općinsko izborno povjerenstvo daje 
obvezatne upute za provedbu izbora u 
pisanom obliku, a objavljuje ih na oglasnoj 
ploči mjesnog odbora i službenoj oglasnoj 
ploči Općine Župa dubrovačka. 
 
 
V. TROŠKOVI IZBORA 
 

Članak 12. 
 

Financijska sredstva za provedbu izbora za 
članove vijeća mjesnih odbora osiguravaju 
se u općinskom proračunu. 
O načinu korištenja financijskih sredstava iz 
prethodnog stavka i nadzoru nad njegovim 
korištenjem odlučuje Općinsko izborno 
povjerenstvo. 
 
 
VI. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA  

 
Članak 13. 

 
Prigovore zbog nepravilnosti u postupku 
kandidiranja mogu podnijeti političke 

stranke i nositelji nezavisnih lista, koje su 
predložile liste, a prigovor zbog 
nepravilnosti u postupku izbora političke 
stranke i nositelji nezavisnih lista, koji su sa 
svojim listama sudjelovali u izboru. 
Prigovori zbog nepravilnosti u postupku 
kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih 
odbora podnose se Općinskom izbornom 
povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od 
isteka dana kad je izvršena radnja na koju je 
stavljen prigovor. 
Općinsko izborno povjerenstvo dužno je 
donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 
sati do dana kada mu je dostavljen prigovor, 
odnosno od dana kada su mu dostavljeni 
izborni materijali na koje se odnosi prigovor. 
 

Članak 14. 
 

Ako Općinsko izborno povjerenstvo, 
rješavajući po prigovoru utvrdi da je bilo 
nepravilnosti koje su bitno utjecale na 
rezultate izbora, poništit će radnje u tom 
postupku i odrediti da se te radnje ponove u 
roku koji mora osigurati održavanje izbora 
na dan za koji su raspisani. 
Ako ne postoji mogućnost ponavljanja 
poništenih radnji iz prethodnog stavka ili ako 
se nepravilnosti odnose na postupak 
glasovanja, a bitno su utjecale na rezultat 
izbora, Općinsko izborno povjerenstvo 
poništit će izbore i odrediti rok u kojem će se 
održati ponovljeni izbori. 
 

Članak 15. 
 

Protiv rješenja Općinskog izbornog 
povjerenstva podnositelj prigovora koji je 
nezadovoljan takvim rješenjem, ima pravo 
žalbe Općinskom poglavarstvu putem 
Općinskog izbornog povjerenstva, u roku od 
48 sati od dana primitka pobijanog rješenja. 
Općinsko poglavarstvo dužno je donijeti 
odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana 
primitka žalbe i protiv nje nema pravnog 
lijeka. 
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VII.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 16. 
 

Konstituirajuću sjednicu mjesnih odbora 
saziva općinski načelnik ili osoba koju on 
ovlasti u roku od 30 dana od dana objave 
izbornih rezultata na oglasnoj ploči mjesnih 
odbora i službenoj oglasnoj ploči Općine 
Župa dubrovačka. 
Postupak konstituiranja obavlja se sukladno 
Zakonu o izboru članova predstavničkih 
tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, a vijeće mjesnih 
odbora konstituirano je izborom 
predsjednika vijeća mjesnih odbora. 
 

Članak 17. 
 

Član Općinskog poglavarstva i član 
Općinskog vijeća ne može istovremeno 
obavljati dužnost člana vijeća mjesnog 
odbora. 
 

Članak 19. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u “Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka”. 
 
KLASA: 023-07/02-01/01      
UR.BROJ: 2117/08-03-02-2   
           
 
Srebreno, 1. listopada 2002. 
 
 
      
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
  Mato Previšić, v.r. 
 
 
 
 
 
 

19. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 12. sjednici 
održanoj 1. listopada 2002. godine donijelo 
je  
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka daje punu potporu generalu 
Janku Bobetku koji ima ogromne zasluge u 
oslobođenju ne samo našeg južnog dijela 
nego i čitave naše Države.    

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka pozdravlja potez Vlade kojim se 
kreće u pravni spor s Haškim sudom vezano 
za optužnicu podignutu protiv generala 
Janka Bobetka. 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka daje punu potporu Odboru za 
promicanje istine o Domovinskom ratu. 
 
KLASA: 061-06/02-01/01      
UR.BROJ: 2117/08-02-02-2   
           
Srebreno, 1. listopada 2002. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
  Mato Previšić, v.r. 
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