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19. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 19. sjednici 
održanoj 1. kolovoza 2003. godine donijelo 
je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća Izvješće o radu Župa 
dubrovačka d.o.o. i stanju komunalnih 
poslova za razdoblje od 01. siječnja do 30. 
lipnja 2003. godine. 

Izvješće o radu Župa dubrovačka 
d.o.o. i stanju komunalnih poslova za 
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2003. 
godine sastavni je dio ovog zaključka i isti se 
ne objavljuje u Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka nego na oglasnoj ploči 
Općine. 

                                                  
KASA: 363-01/03-01/36 
UR.BROJ: 2117/08-02-03-7   
           
Srebreno, 1. kolovoza 2003 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Mato Previšić, v.r.  
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20. 
 
Na temelju članka 96. 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 19.  sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 1. kolovoza 
2003. godine donijelo je  
 

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 

O MATERIJALNIM PRAVIMA 
DUŽNOSNIKA I UPOSLENIH 

DJELATNIKA 
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 

OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o materijalnim pravima 
dužnosnika i uposlenih djelatnika 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Župa 
dubrovačka («Službeni glasnik Dubrovačko-
neretvanske županije», br. 3/98 i «Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka», br. 6/01 i 
12/02) u članku 14. mijenja se stavak 1. i 
glasi: 

«Ako je dužnosnik ili uposleni 
djelatnik odsutan iz službe odnosno s rada 
zbog bolovanja do 42 dana, pripada mu 
naknada plaće najmanje u visini 85% od 
njegove osnovne plaće ostvarene u mjesecu 
neposredno prije nego je započeo s 
bolovanjem.» 
 

Članak 2. 
  

Članak 15. mijenja se i glasi: 
«Dužnosniku i uposlenom djelatniku 

pripada nagrada za godišnji odmor (regres) 
sukladno Kolektivnom ugovoru za državne 
službenike i namještenike i Sporazumu 
sindikata i Vlade Republike Hrvatske. 

Isplata regresa iz stavka 1. ovog 
članka izvršiti će se u cijelosti jednokratno 
najkasnije do dana početka korištenja 
godišnjeg odmora.» 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osam 
dana nakon objave u «Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka». 
 
KLASA: 011-01/98-01/05  
UR.BROJ: 2117/08-02-03-5           
 
Srebreno, 1. kolovoza 2003. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
21. 
 
Na temelju članka 31. 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 19.  sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 1. kolovoza 
2003. godine donijelo je  
 
 

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE    

O NAKNADAMA VIJEĆNICIMA I 
ČLANOVIMA POGLAVARSTVA  

 
Članak 1. 

 
U Odluci o naknadama vijećnicima i 

članovima Poglavarstva Općine Župa 
dubrovačka («Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka», broj 9/01) u članku 3. dodaje 
se stavak 3. koji glasi: 

«Doprinosi na i iz naknade dodavaju 
se na osnovicu iz prethodnog stavka.» 
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Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osam 
dana nakon objave u «Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka». 
 
KLASA: 011-01/01-01/04  
UR.BROJ: 2117/08-02-03-4   
           
Srebreno, 1. kolovoza 2003. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
22.  
 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 19. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 1. kolovoza 
2003. godine donijelo je  
 
 

P R O G R A M 
JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ 

KULTURI OPĆINE ŽUPA 
DUBROVAČKA ZA 2003. GODINU 

 
 
UVOD 
 
Sukladno Zakonu o tehničkoj kulturi, općina 
Župa dubrovačka dužna je skrbiti o 
ostvarivanju zajedničkih potreba u tehničkoj 
kulturi na području svoga djelovanja. To je 
moguće postići u okviru Programa javnih 
potreba u tehničkoj kulturi za koji se 
sredstva osiguravaju u Proračunu općine 
Župa dubrovačka i ostvarivanjem 
pojedinačnih programa udruga registriranih 
za djelatnost tehničke kulture. 
Temeljem svoje zakonske zadaće, Općina 
Župa dubrovačka, na temelju Programa 
udruga tehničke kulture  izradila je Program 

javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2003. 
godinu. 
 
CILJEVI I ZADAĆE IZ PROGRAMA 
 
Osnovni ciljevi koji se žele postići 
donošenjem ovog programa jesu: 

- poticanje svekolike djelatnosti 
tehničke kulture; 

- usklađenje interesa i poduzimanje 
aktivnosti radi ravnomjernog razvoja 
tehničke kulture; 

- poticanje stvaranja i unaprjeđenje 
materijalnih i drugih uvjeta pri 
zadovoljavanju javnih potreba u 
tehničkoj kulturi; 

- usklađivanje aktivnosti udruga na 
ostvarivanju razvoja tehničke kulture 
na području Općine; 

- djelovanje  na promicanju stručnog 
rada u tehničkoj kulturi i skrb o 
stručnom osposobljavanju djelatnika 
u tehničkoj kulturi; 

- poticat će rad s nadarenom djecom i 
mladeži; 

- predlaganje  odnosa u financiranju 
tehničke kulture, vodeći računa o 
ravnomjernom razvoju svih udruga i 
o pravilnoj raspodjeli sredstava u 
odnosu prema predloženom i 
ostvarenom programu rada za tekuću 
godinu; 

- suradnja sa Zajednicama tehničke 
kulture Grada Dubrovnika i 
Dubrovačko-neretvanske županije. 

 
ZAJEDNIČKE POTREBE UDRUGA 
TEHNIČKE KULTURE 
 
U ovom dijelu naznačuju se sve programske 
zadaće u pojedinim udrugama tehničke 
kulture koje će se sufinancirati Programom 
javnih potreba u tehničkoj kulturi  općine 
Župa dubrovačka. Na području općine Župa 
dubrovačka djeluju slijedeće udruge tehničke 
kulture: 

- Ronilački klub «Astarea» 
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- Ekološka udruga «Kurenat» 
- Informatička sekcija pri OŠ Župa 

dubrovačka 
 
Djelatnost ronilačkog kluba «Astarea» 

- održavanje tečaja za ronioce; 
- održavanje predavanja o ronjenju za 

početnike; 
- sudjelovanje u akcijama zaštite 

podmorja; 
- sudjelovanje u službi spašavanja na 

moru; 
- nabava opreme za ronioce; 

 
Djelatnost ekološke udruge «Kurenat» 

- organiziranje eko predavanja u školi i 
vrtiću; 

- organiziranje pošumljavanja; 
- suradnja s eko udrugama s područja 

županije; 
- organiziranje sportskih aktivnosti – 

eko kros; 
- nabava sportske i ostale opreme; 

 
Djelatnost informatičke sekcije OŠ Župa 
dubrovačka 

- održavanje tečaja informatike, prije 
svega za djecu i mladež osnovne 
škole iz DOS-a, Windowsa; 

- održavanje susreta i natjecanja za 
učenike osnovne škole iz 
informatike; 

- održavanje popularnih predavanja iz 
informatike:; 
- Corel Draw i korištenje CD Romom 

– dva tečaja 
- grafička mogućnost računala – dva 
tečaja 
- Internet, računalna mreža 

 
 
PROGRAMSKA PRIČUVA 
 
Programska pričuva Programa javnih 
potreba u tehničkoj kulturi općine Župa 
dubrovačka služit će za interventne potrebe u 
ovoj oblasti, poglavito za dopunu i 

unapređenje opremljenosti udruga, kao 
temeljne pretpostavke za njihovo djelovanje. 
I to posebno iz razloga što je opremljenost 
udruga /klubova/ tehničke kulture na niskom 
stupnju. Najvećim prioritetom u slijedećem 
razdoblju postavilo se osiguranje sredstava 
za opremu informatičkog kabineta osnovne 
škole Župa dubrovačka i pomoć pri 
osnivanju udruga tehničke kulture / fotoklub, 
radioamateri, jedriličarski klub, 
brodomodelari, planinarsko društvo, video i 
filmske udruge i sl./ 
 
 
FINANCIJSKI PLAN PROGRAMA 
JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ 
KULTURI 
 
PRIHODI 
 
1. Prihod iz proračuna općine 20.000,00 
 
RASHODI 
 
1. Djelatnost ronilačkog kluba «Astarea» 
      5.000,00 
2. Djelatnost ekološke udruge «Kurenat» 
      3.000,00 
3. Djelatnost informatičke sekcije OŠ Župa 
dubrovačka     8.000,00 
4. Programska pričuva   4.000,00 
 
 
 

Ova program stupa na snagu osam 
dana nakon objave u «Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka». 
 
KLASA: 612-13/03-02/01  
UR.BROJ: 2117/08-02-03-3   
           
Srebreno, 1. kolovoza 2003. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r. 
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23. 
           
 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 19. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 1. kolovoza 
2003. godine donijelo je  
 
 

RJEŠENJE 
o prijedlogu razrješenja člana Nadzornog 

odbora 
“Vodovod-Dubrovnik” d.o.o. 

 
 

I. 
 

U Nadzornom odboru “Vodovod-
Dubrovnik” d.o.o. predlaže se razrješenje: 
 
Zrinka Žeravice 
 

II. 
 

Ovo rješenje stupa na snagu dana kad je 
doneseno, a objavit će se u “Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka”. 
 
 
KLASA: 080-01/98-01/04  
UR.BROJ: 2117/08-02-03-2   
           
Srebreno, 1. kolovoza 2003. 
 
  

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 

24. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 

dubrovačka" br. 5/01), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 19. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 1. kolovoza 
2003. godine donijelo je  
 
 
 

RJEŠENJE 
o prijedlogu imenovanju člana Nadzornog 

odbora 
“Vodovod-Dubrovnik” d.o.o. 

 
 

I. 
 

U Nadzorni odbor “Vodovod-Dubrovnik” 
d.o.o. predlaže se imenovanje: 
 
Iva Miletića 
 

II. 
 

Ovo rješenje stupa na snagu dana kad je 
doneseno, a objavit će se u “Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka”. 
 
KLASA: 080-01/98-01/04  
UR.BROJ: 2117/08-02-03-3   
         
Srebreno, 1. kolovoza 2003. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
25. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 19. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 1. kolovoza 
2003. godine donijelo je  
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RJEŠENJE 
o prijedlogu razrješenja člana Nadzornog 

odbora 
“Libertas” d.o.o. 

 
 

I. 
 

U Nadzornom odboru “Libertas” d.o.o. 
predlaže se razrješenje: 
 
Draga Njavra 
 

II. 
 

Ovo rješenje stupa na snagu dana kad je 
doneseno, a objavit će se u “Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka”. 
 
KLASA: 080-01/98-01/03   
UR.BROJ: 2117/08-02-03-2   
           
Srebreno, 1. kolovoza 2003. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
26. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 19. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 1. kolovoza 
2003. godine donijelo je  
 
 

RJEŠENJE 
o prijedlogu imenovanju člana Nadzornog 

odbora 
“Libertas” d.o.o. 

 
 

I. 
 

U Nadzorni odbor “Libertas” d.o.o. predlaže 
se imenovanje : 
 
Paska Penda 
 

II. 
 

Ovo rješenje stupa na snagu dana kad je 
doneseno, a objavit će se u “Službenom 
glasniku Dubrovačko-neretvanske županije”. 
 
KLASA: 080-01/98-01/03   
UR.BROJ: 2117/08-02-03-3   
           
 
Srebreno, 1. kolovoza 2003. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
27. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 19. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 1. kolovoza 
2003. godine donijelo je  
 
 

RJEŠENJE 
o prijedlogu razrješenja člana Nadzornog 

odbora 
“Čistoća” d.o.o. 

 
 

I. 
 

U Nadzornom odboru “Čistoća” d.o.o. 
predlaže se razrješenje: 
 
Kate Pendo 
 

II. 
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Ovo rješenje stupa na snagu dana kad je 
doneseno, a objavit će se u “Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka”. 
KLASA: 080-01/98-01/02  
UR.BROJ: 2117/08-02-03-2   
           
Srebreno, 1. kolovoza 2003. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
28. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 19. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 1. kolovoza 
2003. godine donijelo je  
 
 

RJEŠENJE 
o prijedlogu imenovanju člana Nadzornog 

odbora 
“Čistoća” d.o.o. 

 
 

I. 
 

U Nadzorni odbor “Čistoća” d.o.o. predlaže 
se imenovanje: 
 
Mata Previšića 
 

II. 
 

Ovo rješenje stupa na snagu dana kad je 
doneseno, a objavit će se u “Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka”. 
 
KLASA: 080-01/98-01/02  
UR.BROJ: 2117/08-02-03-3   
           
Srebreno, 1. kolovoza 2003. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
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