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P R O G R A M 
održavanja komunalne infrastrukture i opseg 

radova održavanja uređenog građevnog 
zemljišta za 2003. godinu 

 
Ovim programom utvrđuje se: 
 
- obavljanje komunalnih djelatnosti koje se 
financiraju iz komunalne naknade, u smislu 
odredaba članka 19. stavka 1. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (“Narodne 
Novine”, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 
129/00 i 59/01); 

- opseg, način i ostali uvjeti obavljanja 
određene komunalne djelatnosti u 
održavanju određenog građevnog zemljišta. 
 
Opseg radova utvrđuje se za sljedeće 
komunalne djelatnosti: 
 
- održavanje čistoće javnih površina, 
- održavanje javnih zelenih površina, 
- održavanje nerazvrstanih cesta, 
- održavanje javne rasvjete, 
- održavanje groblja, 
- ostalo održavanje javnih površina, 
 

I. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH  
POVRŠINA 

 
 

Održavanje javnih površina odnosi se na: 
 
1. ručno i strojno pometanje javnih površina, 
2. ručno i strojno pranje javnih površina, 
3. čišćenje odvodnih jaraka i slivnika, 
4. pražnjenje, čišćenje i održavanje košarica 
za otpad. 
 
1. Ručno i strojno pometanje javnih površina 
 
Područje Općine Župa dubrovačka, u smislu 
opsega, načina i ostalih uvjeta pometanja 
javnih površina, dijeli se na tri zone: 
ZONA A: 
 
- sve javno prometne površine unutar naselja 
Plat, Mlini, Soline, Srebreno, Kupari i to za 
područja koja se nalaze ispod JTC. 
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ZONA B: 
 
- naselja Plat, Mlini, Soline, Srebreno, 
Kupari i to za područja iznad JTC, te 
Brašina, Zavrelje i Servisna zona Čibača 
 
ZONA C: 
 
- naselja Brgat Donji, Brgat Gornji, Buići, 
Čelopeci, Čibača, Grbavac, Mandaljena,  
Martinovići, Makoše i Petrača. 
 
U sezonskom razdoblju od 01. svibnja do 15. 
listopada javne površine u pojedinim 
zonama pometaju se, ručno ili strojno kako 
slijedi: 
 
u zoni A - tri puta tjedno, 
u zoni B i zoni C - po potrebi. 
 
U izvan sezonskom razdoblju javne površine 
u pojedinim zonama pometaju se kako 
slijedi: 
 
u zoni A - jedan put tjedno, a u ostalim 
zonama po potrebi. Na poslovima pometanja 
u tijeku turističke sezone radi minimalno pet 
pometača, a izvansezonski minimalno jedan 
pometač. 
 
Strojno pometanje vrši se samo u tijeku 
turističke sezone i to po potrebi. 
 
Pometanje javnih površina obuhvaća i 
pometanje odlagališta kućnog otpada i 
pometanje autobusnih postaja, po potrebi. 
 
2. Ručno i strojno pranje javnih površina 
 
Javne površine se peru pred državne 
blagdane, odnosno po potrebi u dogovoru s 
Odjeljkom za gospodarenje prostorom. 
 
3. Čišćenje odvodnih jaraka i otvora slivnika 
 
Odvodni jarci i otvori slivnika čiste se tako 
da u svakom trenutku mogu primiti količinu 
oborina za koje su projektirani. 

Učestalost čišćenja ovisi o potrebi. 
 
4. Pražnjenje, čišćenje i održavanje košarica 
    za otpad 
 
Košarice za otpad prazne se redovito više 
puta tijekom tjedna. 
Jedanput u godini sve košarice treba 
popraviti i oličiti, a dotrajale košarice 
zamijeniti novima. 
 
5. Uklanjanje uginulih životinja 
    i njihovih ostataka 
 
Uklanjanje uginulih životinja i njihovih 
ostataka obavlja se na svim javnim 
površinama Općine Župa dubrovačka 
obuhvaćenim Programom svaki radni dan 
tijekom cijele godine, u sezonskom 
razdoblju svakodnevno. 
 
6. Košenje trave i korova 
 
Trava i korov kose se na svim javnim 
površinama Općine Župa dubrovačka 
obuhvaćenima Programom u razdoblju od 
mjeseca ožujka do lipnja, a u ostalim 
mjesecima po potrebi. 
 
II. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH  
POVRŠINA 

 
Održavanje javnih zelenih površina 
obuhvaća: 
 
- čišćenje perivoja i drugih javnih zelenih 
površina, staza i košarica, te odvoz ostataka 
na odlagalište, 
- orezivanje i čišćenje nasada, 
- proljetno okopavanje nasada s 
prihranjivanjem, 
- okopavanje - plijevljenje nasada, 
- zalijevanje nasada, 
- prskanje nasada zaštitnim sredstvima, 
- skidanje štetnika, 
- košenje travnjaka, 
- obnavljanje i popunu nasada, 
- sezonsku sadnju cvijeća, 
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- uklanjanje i odvoz suhog drveća uz 
prometnice, 
- održavanje staza i puteljaka u perivojima, 
- održavanje košarica za otpatke na javnim 
zelenim površinama, 
- održavanje dječjih igrališta i sprava za 
igranje, 
- nadzor nad zelenim površinama. 
Područje Općine Župa dubrovačka na kojem 
se obavlja djelatnost održavanja javnih 
zelenih površina dijeli se na tri zone:     
 
ZONA A: 
 
- sve javno prometne površine unutar naselja 
Plat, Mlini, Soline, Srebreno, Kupari i to za 
područja koja se nalaze ispod JTC. 
 
ZONA B: 
 
- naselja Plat, Mlini, Soline, Srebreno, 
Kupari i to za područja iznad JTC, te 
Brašina, Zavrelje i Servisna zona Čibača. 
 
ZONA C: 
 
- naselja Brgat Donji, Brgat Gornji, Buići, 
Čelopeci, Čibača, Grbavac, Mandaljena,  
Martinovići, Makoše i Petrača. 
 
Čišćenje javnih zelenih površina obavlja se 
kako slijedi: 
 
- u zoni A - tri puta tjedno 
- u zoni B i zoni C po potrebi. 
 
Orezivanje i čišćenje nasada živice i trajnica 
obavlja se dva puta godišnje. 
Orezivanje i čišćenje gustog sklopa grmlja 
koje zahtijeva jaču rezidbu, nasada u kojima 
dominira grmlje, mješovitog nasada drveća i 
uzraslog grmlja, te starijeg drveća s rijetkim 
prirastom obavlja se jedanput godišnje.     
Proljetno okopavanje nasada s 
prihranjivanjem (mineralnim ili prirodnim 
gnojivom) obavlja se jedanput u godini ili po 
potrebi. 

Nasadi se zalijevaju prema potrebi, a 
najmanje u takvu opsegu koji sprječava 
njihovo propadanje. Učestalost zalijevanja 
ovisi o vrsti nasada i količini oborina 
tijekom godine. 
Nasadi se prskaju  zaštitnim sredstvima za 
suzbijanje biljnih bolesti. 
Skidanje štetnika (borova prelca i dr.) 
obavlja se mehanički ili ručno po potrebi. 
Košenje travnjaka obavlja se prema potrebi. 
Obnavljanje i popuna nasada trajnica, nižeg i 
višeg grmlja te drveća obavlja se prema 
potrebi a u dogovoru s Odjeljkom za 
gospodarenje prostorom Općine Župa 
dubrovačka. 
Stručni normativi nalažu obnovu i popunu 
nasada: 
- trajnica u periodima od pet godina, 
odnosno 20% površine pod trajnicama 
godišnje, 
- nižeg grmlja u periodima od deset godina, 
odnosno 10% površina godišnje, 
- višeg grmlja u periodima od dvadeset 
godina, odnosno 5% površina godišnje, 
- drveća u periodima od pedeset godina, 
odnosno 2% površina godišnje. 
Sezonska sadnja cvijeća obavlja se dva puta 
godišnje, u proljeće i jesen, kojom prilikom 
se zasađuje površina od najmanje 20 m2 
svake sezone. 
Drveće koje svojim dijelom ugrožava 
sigurnost prometa na prometnicama uklanja 
se i odvozi prema potrebama a najmanje 
jedanput godišnje. 
Objekti na javnim zelenim površinama 
održavaju se tako da svojim izgledom i 
funkcionalnošću udovoljavaju svojoj 
namjeni. 
Održavanje javnih zelenih površina 
obuhvaća i : 
- održavanje vodnjaka u perivojima i na 
drugim zelenim površinama tijekom cijele 
godine, 
- održavanje staza i puteljaka u perivojima 
tako da se najkasnije pred početak sezonskog 
razdoblja izvrši nasipanje i zbijanje, te 
popravak rubnjaka, 
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- održavanje košarica za otpatke na zelenim 
površinama tako da se zamijene sve 
slomljene i oštećene i oliče postojeće, 
- održavanje i ličenje ograda, rukohvata i 
vrtnih vrata na zelenim površinama jedanput 
godišnje pred nastup sezonskog razdoblja, 
- održavanje dječjih igrališta i sprava za 
igranje na zelenim površinama. 
Tvrtka ili fizička osoba kojoj je povjereno 
održavanje javnih zelenih površina obvezna 
je osigurati stručni nadzor nad zelenim 
površinama, koji treba obavljati  radnik 
vrtlarske struke. 
 
III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH 
CESTA 

 
Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća 
radove na: 
 
1. nadzoru nad stanjem nerazvrstanih cesta, 
2. održavanje kolnika i pločnika, 
3. održavanje rubnjaka, nogostupa i stubišta, 
4. čišćenje cestovnih jaraka, slivnika i 
rubnika, 
5. održavanje opreme prometnica. 
 
1. Nadzor nad stanjem nerazvrstanih cesta 
 
Nadzor nad stanjem nerazvrstanih cesta 
sastoji se od redovitih i izvanrednih pregleda 
stanja tih prometnica. Redoviti pregledi 
prometnica obavljaju se svaki tjedan. 
Izvanredni pregled prometnica obavlja se 
odmah nakon elementarnih nepogoda (jakih 
pljuskova, orkanskih vjetrova i sl.). 
 
2. Održavanje kolnika i pločnika 
 
Kolnik mora biti očišćen od masnih mrlja, 
blata, prašine, smeća i drugih otpadnih tvari. 
Krupnije otpatke i predmete, odrone 
kamenja ili dijelove vozila oštećenih u 
prometnoj nesreći treba ukloniti s kolnika 
odmah, a ako ne ugrožavaju sigurnost 
prometa, onda najkasnije prilikom redovitog 
pregleda.  

Pri pojavi poledice kolnici i nogostupi 
posipaju se solju i drugim pogodnim 
materijalom, osobito na usponima i 
zavojima, a pri pojavi snijega valja ga 
ukloniti s kolnika, nogostupa. 
U tim slučajevima radovi na posipanju i 
čišćenju započinju odmah. 
Udarne rupe na kolniku zatvaraju se 
(“krpaju”) u najkraćem mogućem roku. 
Udarne rupe zatvaraju se istim materijalom 
od kojeg je napravljena kolnička 
konstrukcija, a iznimno u tijeku vremenskih 
nepogoda mogu se privremeno zatvoriti i 
drugim materijalom dok ta nepogoda traje. 
Oštećeni pločnik popravlja se na takav način 
i u rokovima kako je to određeno za 
popravak udarnih rupa. 
 
3. Održavanje rubnjaka, nogostupa i stubišta 
 
Rubnjake, nogostupe i stubišta treba stalno 
održavati u ispravnom stanju. Oštećenja 
treba ukloniti odmah. 
 
4. Održavanje cestovnih jaraka, slivnika i 
rubnika 
 
Održavanje cestovnih jaraka, slivnika i 
rubnika sastoji se od čišćenja i popravka 
oštećenja tih objekata. Čišćenje od nanosa i 
korova obavlja se na prometnicama po 
potrebi. 
Popravke oštećenih jaraka, slivnika i rubnika 
treba započeti u roku koji osigurava njihovo 
nesmetano funkcioniranje, što znači 
odvodnju svih predvidivih količina 
oborinskih voda, a najmanje u roku od 
mjesec dana od dana nastanka oštećenja. 
 
    
5. Održavanje opreme prometnica 
 
Oštećene odbojne i druge ograde i stupiće na 
prometnicama treba popraviti najkasnije 15 
dana od dana nastanka oštećenja, a uništene 
treba zamijeniti najkasnije tri dana od dana 
uništenja. 
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Odbojne i druge ograde i stupiće treba ličiti i 
uredno održavati. 
Oznake na kolniku (vodoravna signalizacija) 
obnavlja se jedanput u godini, ovisno o 
njihovu stanju. 
Oznake na kolnicima raskrižja, kolnicima 
prometnica koje gravitiraju školama, 
obnavlja se i češće, ovisno o njihovu stanju. 
 
 
IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 

 
Pod održavanjem javne rasvjete 
razumijevaju se poslovi koji osiguravaju 
kontinuiranu i nesmetanu funkciju rasvjete 
javnih površina i naselja. 
 
V. ODRŽAVANJE GROBLJA 
 
Pod održavanjem groblja razumijevaju se 
poslovi održavanja pristupnih putova i 
prostora groblja za redovnu upotrebu, kao i 
sudjelovanje, uz Bratstva, u ograđivanju 
groblja, održavanju zelenih površina, 
održavanju mrtvica i opreme (ličenje i sl.), 
održavnju vodovodne instalacije, rasvjetnih 
tijela, stubišta, metalnih ograda i sl.  
 
VI. OSTALO ODRŽAVANJE JAVNIH 
POVRŠINA 

 
1. Održavanje javnih fontana 
 
Fontana se mora održavati u funkcionalnom 
stanju i to : 
- Fontana Mlini 
Održavanje javne fonatane u smislu ove 
odluke obuhvaća sve vodoinstalaterske 
poslove počevši od vodomjera do fontane i 
na samoj fontani, te poslove njezina pranja i 
čišćenja. 
U sezonskom razdoblju fontana se čisti dva 
puta tjedno. 
U izvansezonskom razdoblju fontana se čisti 
jedanput mjesečno. 
  
 
 

2. Deratizacija 
 
Deratizacija javnih površina provodi se dva 
puta u godini primjenom bioloških, 
mehaničkih ili kemijskih metoda i sredstava 
za uništavanje glodavaca, i to u razdoblju 
ožujak - travanj i listopad-studeni. 
Deratizacija javnih površina mora se izvoditi 
mekama koje nisu škodljive za ljude i 
životinje. 
Deratizacija se provodi po posebnom 
programu izrađenom u suglasnosti sa 
Odjeljkom za gospodarenje prostorom. 
 
3. Dezinsekcija 
 
Dezinsekcija javnih površina obavlja se dva 
puta godišnje primjenom fizikalnih ili 
kemijskih metoda i sredstava za uništavanje 
insekata. 
 
4. Čišćenje snijega i posipanje pješačkih 
prometnica  pri pojavi poledice 
 
Nastupe li snježne padavine i poledica, cijelo 
područje Općine Župa dubrovačka mora se 
osposobiti za promet i posuti prikladnim 
materijalom. 
 
5. Uklanjanje i prikupljanje otpada 
 
Napušteni automobil i druge vrste vozila 
uklanjaju se shodno odredbama Odluke o 
komunalnom redu Općine. 
Otpad bijele tehnike i plastike, gume i drugi 
slični glomazni otpad s ulica i drugih javnih 
površina uklanjaju se jedanput tjedno. 
Reciklažni otpad (papir, karton, staklo, ulje i 
baterije) prikuplja se u posebnim posudama i 
odvozi prema potrebi. 
Reciklažni otpad odlaže se u posebnim 
prostorima (reciklažnim dvorištima). 
 
6. Održavanje odvodnih oborinskih kanala 
 
Održavanje odvodnih oborinskih kanala 
obuhvaća: 
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- ručno i strojno pročišćavanje odvodnih 
kanala, 
- izvođenje manjih radova na 
osoposobljavanju kanala za odvodnju 
oborinskih voda. 
Slivni kanali oborinskih voda održavaju se 
redovito. 
Učestalost održavanja bit će posebno 
utvrđena. 
 
VII. ZAVRŠNE ODREDBE I NADZOR 

 
Troškovi za radove u ovom programu koje 
treba nužno ili žurno izvršiti, a obveza su 
drugih pravnih ili fizičkih osoba, financirat 
će se iz Proračuna i naknadno naplatiti od 
obveznika izvršenja temeljem Odluke o 
komunalnom redu Općine Župa dubrovačka 
ili drugih propisa. 
Sva izvršenja ovog programa koordinirati će 
Odjeljak za gospodarenje prostorom Općine 
Župa dubrovačka. 
Nadzor nad provedbom ovog programa 
obavljat će Odjeljak za gospodarenje 
prostorom preko komunalnog redarstva i 
vijećnika na području Općine Župa 
dubrovačka. 
 

FINANCIJSKI PRIKAZ 
PROGRAMA ZAJEDNIČKE 
KOMUNALNE POTROŠNJE 

ZA 2003. GODINU 
 
 
01. Održavanje čistoće javnih površina     
…………………………… 100.000,00 kn 
 
02. Održavanje javnog zelenila     
……………………………   90.000,00 kn 
 
 
03. Održavanje nerazvrstanih cesta, ulica, 
nogostupa  i skalinata  …     350.000,00 kn 
 
04. Održavanje javne rasvjete     
…………………………      360.000,00 kn 
 

05.  Održavanje groblja i pristupnih putova 
…………………………..      70.000,00 kn 
 
06. Ostalo održavanje javnih površina 
…..……………………   30.000,00 kn 
- javne fontane i slavine              3.000,00 kn  
- deratizacija                              12.000,00 kn 
- dezinsekcija                            10.000,00 kn 
- čišćenje snijega                        5.000,00 kn 
____________________________________ 
U  K  U  P  N  O:                 1.000.000,00 kn 
 
KLASA: 363-01/03-01/07   
UR.BROJ: 2117/08-02-03-3   
           
Srebreno, 19. ožujka 2003. 
  
     
 Predsjednik Općinskog vijeća 
      
  Mato Previšić, v.r. 
 
8. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 16. sjednici 
održanoj 19. ožujka 2003. godine donijelo je  
 
 

O D L U K U 
o javnim priznanjima Općine Župa 

dubrovačka 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom ustanovljavaju se javna 
priznanja Općine Župa dubrovačka (u 
daljnjem tekstu: javna priznanja) i utvrđuju 
uvjeti i postupak njihove dodjele. 

 
Članak 2. 

 
Javna priznanja izrazi su javne pohvale 
svima onima koji su svojim radom ili 
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djelovanjem pridonijeli promicanju i ugledu 
Općine Župa dubrovačka. Javna priznanja 
dodjeljuju se 26. svibnja u prigodi Dana 
oslobođenja Župe dubrovačke - Dana 
Općine  
Župa dubrovačka. 
 
II. VRSTE, OPIS I UVJETI ZA DODJELU 
JAVNIH PRIZNANJA 

 
Članak 3. 

 
Javna priznanja su: 
 
1. Proglašenje počasnim građaninom 

Općine Župe dubrovačke 
2. Nagrada Općine Župe dubrovačke za 

životno djelo 
3. Nagrada Općine Župa dubrovačka  
 

Članak 4. 
 

Počasnim građaninom Općine Župe 
dubrovačke može se proglasiti građanin 
Republike Hrvatske ili stranac koji je svojim 
djelovanjem i postupcima znatno pridonio 
promicanju, značenju i ugledu Općine Župa 
dubrovačka i Republike Hrvatske, 
ostvarivanju i razvijanju međusobnih odnosa 
Općine Župa dubrovačka i drugih Općina i 
Gradova, naroda i država, razvoju 
demokracije, mira u svijetu i općem 
napretku čovječanstva. Proglašenje 
počasnim građaninom javno je priznanje 
koje se iskazuje posebnom poveljom, a 
upisuje se i u  Spomen-knjigu Općine Župa 
dubrovačka. 
  

Članak 5. 
 

“Nagrada Općine Župe dubrovačke za 
životno djelo” dodjeljuje se pojedincima, 
hrvatskim i stranim državljanima za iznimna 
postignuća važna za Općinu Župa 
dubrovačka na raznim područjima djelovanja 
i stvaralaštva. 

Svake godine može se dodijeliti samo jedna 
nagrada Općine Župa dubrovačka za životno 
djelo. 
“Nagrada Općine Župe dubrovačke za 
životno djelo” dodjeljuje se u obliku diplome 
i dara. 
O vrsti dara odlučuje Općinsko Vijeće 
Općine Župa dubrovačka na prijedlog 
Odbora za javna priznanja Općinskog vijeća 
Općine Župa dubrovačka (u daljnjem tekstu: 
Odbor). 
 

Članak 6. 
 

“Nagrada Općine Župa dubrovačka” 
dodjeljuje se za postignuća važna za Općinu 
Župa dubrovačka na raznim područjima 
djelovanja i stvaralaštva i to pojedincima, 
trgovačkim društvima, ustanovama i 
drugima. 
Svake godine može se dodijeliti do šest 
“Nagrada Općine Župa dubrovačka”. 
“Nagrada Općine Župa dubrovačka” 
dodjeljuje se u obliku grba i dara, odnosno 
plakete i dara. 
O vrsti dara odlučuje Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na prijedlog 
Odbora. 
 

Članak 7. 
 

Postignuća u znanstvenoistraživačkom radu 
kandidata i zasluge za razvitak znanosti s 
bilo kojeg područja, te postignuća u 
književnim i umjetničkim djelima ocjenjuju 
se na temelju objavljenih i javnosti 
dostupnih djela. 
Predlagač mora osigurati recenzije, odnosno 
kritičke ocjene najmanje dva priznata 
stručnjaka za određeno područje. 
 
III. POSTUPAK ZA DODJELU JAVNIH 
PRIZNANJA 

 
Članak 8. 

 
Na temelju Zaključka Odbora oglašavanjem 
u lokalnom sredstvu javnog priopćavanja 
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pozivaju se potencijalni predlagači da 
dostave prijedloge kandidata za dodjelu 
javnih priznanja. 
Dodjelu javnih priznanja mogu predložiti 
Odboru, uz obrazloženje, svi zainteresirani. 
To pravo jedino nemaju vijećnici Općinskog 
vijeća Općine Župa dubrovačka, članovi 
Općinskog poglavarstva Općine Župa 
dubrovačka i zaposleni u tijelima Općine 
Župa dubrovačka. 
Rok za predlaganje kandidata za dodjelu 
javnih priznanja utvrđuje Odbor. 
Prijedlozi koji stignu nakon tog roka ne 
uzimaju se u razmatranje. 
 

Članak 9. 
 

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja 
dostavljaju se Odboru.  
Odbor može osnovati ocjenjivačku radnu 
skupinu radi stručne obrade pojedinog 
prijedloga i davanja mišljenja. 
Odbor ocjenjuje prikupljene prijedloge i 
većinom glasova, uz obvezatno tajno 
glasovanje, odlučuje o prijedlogu za dodjelu 
javnih priznanja. 
 

      Članak 10. 
 

Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka 
odlučuje o dobitnicima javnog priznanja na 
prijedlog Odbora. Dobitnici javnog priznanja 
proglašavaju se na sjednici Općinskog vijeća 
Općine Župa dubrovačka prigodom Dana 
Općine. 
 

Članak 11. 
 

Javna priznanja uručuje predsjednik 
Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka 
ili vijećnik kojeg on odredi.  
 
 

Članak 12. 
 

Imena nagrađenih objavljuju se u sredstvima 
javnog priopćavanja. 
  

Članak 13. 
 

Javno priznanje može se dodijeliti i 
posmrtno.  
Javno priznanje koje se dodjeljuje posmrtno, 
i ono koje nije uručeno nagrađenomu za 
života, predaje se članovima njegove uže 
obitelji. 
Članovima uže obitelji u smislu ovog članka 
smatraju se bračni drug, djeca i roditelji. 

 
Članak 14. 

 
Očevidnik o dodjeli javnih priznanja, po 
vrstama priznanja, vodi se u Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Župa dubrovačka. 
 

Članak 15. 
 

Sredstva za izradu i dodjelu javnih priznanja 
osiguravaju se na prijedlog Odbora u 
Proračunu Općine Župa dubrovačka i vode 
se na posebnoj stavci. 
 
 
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 16. 
 

Oblik i sadržaj povelje, diplome i plakete, 
njihovo idejno i izvedbeno rješenje utvrđuje 
Odbor u skladu s ovom Odlukom. 
 

Članak 17. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
objave u Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka. 
 
KLASA: 061-01/03-01/01    
UR.BROJ: 2117/08-02-03-3 
 
Srebreno, 19. ožujka 2003. 
 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
  Mato Previšić, v.r. 



Općina Župa dubrovačka       Službeni glasnik broj 4       Srebreno, 19. ožujka 2003. 
 

 
 
 

80 

 
9. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 16. sjednici 
održanoj 19. ožujka 2003. godine donijelo je  
 

O D L U K U 
 

1. Prihvaća se Plan i program 
Turističke zajednice Općine Župa 
dubrovačka za 2003. godinu 
(nastavno: Program), u tekstu koji 
čini sastavni dio ove Odluke. 

2. Nositelj provedbe Programa iz točke 
1. ove Odluke, je Turistička 
zajednica Općine Župa dubrovačka, 
a naročito kroz mjere i aktivnosti 
uređenja turističkih mjesta, 
osmišljavanja turističke promidžbe u 
zemlji i inozemstvu, te organiziranja 
kulturnih i zabavnih manifestacija u 
tijeku turističke sezone. 

3. Radi poticanja razvoja turističkog 
sektora važnog za ukupni razvoj 
gospodarstva na području Općine 
Župa dubrovačka, zadužuje se 
Općinsko poglavarstvo utvrditi 
prijedlog Programa komunalnih 
aktivnosti za 2003. godinu s 
posebnim naglaskom na izgradnju i 
opremanje turističke komunalne 
infrastrukture (prometnih raskrižja, 
pješačkih staza i šetnica, sanitarnih 
čvorova), te upravljanje, održavanje i 
zaštitu nekoncesioniranog 
izvanlučkog područja. 

4. Izvori financiranja ovog Programa 
jesu proračunski prihodi od 
komunalnog doprinosa i pripadajući 
dio prihoda Općinskog proračuna od 
boravišne pristojbe. 

5. Također, u skladu s već usvojenim 
Programom kapitalnih ulaganja u 
2003. godini i donesenim 
Programom održavanja komunalne 

infrastrukture i opsega radova 
održavanja uređenog građevnog 
zemljišta u 2003. godini, Općinsko 
poglavarstvo dužno je osigurati 
kontinuitet planiranog ulaganja. 

 
KLASA: 402-07/02-01/96    
UR.BROJ: 2117/08-02-03-3   
           
Srebreno, 19. ožujka 2003. 

 
  Predsjednik Općinskog vijeća 

     
               Mato Previšić, v.r. 
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