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01. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 22. sjednici 
održanoj 13. veljače 2004. godine donose 
slijedeći  
 

 
Z A K L J U Č A K 

 
 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća prijedlog župnika 
Mandaljene, Mlina, Postranja i Brgata o 
prihvaćanju Gospe od obrane za nebesku 
zaštitnicu Općine Župa dubrovačka.  
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

 Dopisom od 10. prosinca 2003. 
godine župnici Mandaljene, Mlina, Postranja 
i Brgata obratili su se Općini Župa 
dubrovačka s prijedlogom o prihvaćanju 
Gospe od obrane za nebesku zaštitnicu 
Općine Župa dubrovačka. 

Općinsko poglavarstvo prihvatilo je 
predmetni prijedlog te isti proslijedilo 
Općinskom vijeću na usvajanje. 

S tim u svezi riješeno je kao u izreci 
ovog zaključka. 

 
KLASA: 070-01/03-01/01 
UR.BROJ: 2117/08-02-04-3   
           
Srebreno, 13. veljače 2004. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                         
  Mato Previšić, v.r. 
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02. 
 
 
 
Na temelju članka 30. Zakona o financiranju 
jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave («Narodne novine», br. 117/93., 
69/97., 33/00., 127/00. i 59/01.) i članka 26. 
Statuta Općine Župa dubrovačka ("Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka" br. 5/01) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
22. sjednici održanoj 13. veljače 2004. 
godine donijelo je  
 

O D L U K U 
izmjenama i dopunama Odluke o općinskim 

porezima i prirezu porezu na dohodak Općine 
župa dubrovačka 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o općinskim porezima («Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka», broj  
6/01.) članak 2. mijenja se i glasi:  
 

«Članak 2. 
 

Glede razreza, naplate, žalbe, obnove 
postupka, zastare i drugih postupovnih 
odredaba pri plaćanju općinskih poreza 
shodno se primjenjuju propisi Općeg 
poreznog zakona.» 
 

Članak 2. 
 

U Glavi II. članku 3. stavku 1. iza točke 5. 
dodaje se nova točka: 
«6. porez na nekorištene poduzetničke 
nekretnine.» 
 

Članak 3. 
 
U Glavi II. iza točke 5. dodaje se nova točka 
i članci: 
 
«6. Porez na nekorištene poduzetničke 
nekretnine 
 

Članak 32. a 
 
Porez na nekorištene poduzetničke 
nekretnine plaća se na one nekretnine koje 
su namijenjene obavljanju poduzetničke 
djelatnosti (proizvodni i drugi poslovni 
prostor), ali se njima ne koristi za tu svrhu. 
Nekorištenim poduzetničkim nekretninama 
iz stavka 1. ovog članka drže se one 
nekretnine u kojima se ne obavlja djelatnost 
godinu dana. 
 

Članak 32. b 
 

Obveznik poreza na nekorištene 
poduzetničke nekretnine je fizička i pravna 
osoba vlasnik nekretnine. 
Osnovica poreza na nekorištene 
poduzetničke nekretnine jest korisna 
površina nekretnine izražena u četvornim 
metrima, a porez se plaća ovisno o području 
kako slijedi: 

I. PODRUČJE  
- naselja Plat, Mlini, Soline, 

Srebreno, Kupari i to samo 
područja koja se nalaze ispod 
JTC  15,00 kn/m2  

II. PODRUČJE  
- naselja Plat, Mlini, Soline, 

Kupari iznad JTC, 
Brašina, Zavrelje i Servisna zona                                                                      

Čibača  10,00 kn/m2  
III. PODRUČJE  
- naselja Brgat Donji, Brgat Gornji, 

Buići, Čelopeci, Mandaljena, 
Čibača, Grbavac, Martinovići, 

Makoše, Petrača   5,00 kn/m2 
 

Članak 32. c 
 

Porez na nekorištenje poduzetničkom 
nekretninom može biti oslobođen vlasnik: 

- koji je pretrpio štetu na nekretnini 
zbog prirodne nepogode ili više sile, 

- koji nije u mogućnosti ostvariti pravo 
na posjed nekretnine, 
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Za oslobođenje od plaćanja poreza, prema 
prethodnom stavku porezni obveznik dužan 
je dostaviti: 

- dokumentaciju o nastaloj šteti na 
nekretnini zbog prirodne nepogode ili 
više sile, 

- akt ovlaštenog tijela državne uprave 
ili tijela sudbene vlasti iz kojeg je 
razvidno da vlasnik nije u 
mogućnosti ostvariti pravo na posjed 
nekretnine. 

 
Članak 32. d 

 
Obveznik poreza na nekorištenje 
poduzetničkom nekretninom dužan je 
Odjeljku Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Župa dubrovačka koje vrši razrez 
poreza dostaviti podatke o mjestu i površini 
te druge podatke potrebne za razrez poreza, 
tj. za oslobađanje od razreza poreza, do 31. 
ožujka  godine za koju se utvrđuje poreza na 
nekorištenje poduzetničkom nekretninom.» 
 
 

Članak 4. 
 

Ova odluka stupa na snagu dana kad se 
objavi u «Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka», a primjenjuje se od 1. siječnja 
2004. godine. 
 
KLASA: 011-01/01-01/01 
URBROJ:2117/08-02-04-4 
 
Srebreno, 13. veljače 2004. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                               
                   Mato Previšić, v.r. 
 
03. 
  
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 22.  sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 13. veljače 
2004. 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, 
12/02 i 10/03) članak 3. mijenja se i glasi: 

«Koeficijenti složenosti poslova za 
utvrđivanje plaća dužnosnika i djelatnika iz 
članka 2. ove Odluke određuje se u 
slijedećim vrijednostima: 

 
DUŽNOSNICI 
Načelnik                                             2,90 
DJELATNICI 
Pročelnik Jed. upravnog odjela 2,50 
Voditelj odjeljka   1,60 
Komunalni redar   0,95 
Tajnica-administrator   1,00 
Admin. tehnički referent  0,95 
Referent za računovodstvo  1,10 
Referent za financije   1,00 
Referent za naplatu i nadzor  1,10 
Komunalni referent   1,10 
   
Referent za društv. djelatnosti  1,00 
 

Članak 2. 
  

U članku 5. mijenja se stavak 1. i 
sada glasi: 

«Osnovica za obračun plaće 
dužnosnika i djelatnika u upravi Općine 
Župa dubrovačka u 2004. godini iznosi 
4.414,42 (bruto) za koeficijent 1,00.» 
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Članak 3. 

 
U članku 19. mijenja se stavak 1. koji 

sada glasi: 
«kada je dužnosnik ili uposleni 

djelatnik upućen na službeno putovanje u 
zemlji, pripada mu puna naknada prijevoznih 
troškova, dnevnica u iznosu od 170,00 kuna 
dnevno i naknada punog iznosa hotelskog 
računa za spavanje.» 
 

Članak 4. 
 U članku 22. a brišu se stavci 2. i 3. a 
dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
 «Osnovica za isplatu jubilarnih 
nagrada u 2004. godini utvrđuje se u iznosu 
od 1.800,00 kuna.» 
 

Članak 5. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osam 
dana nakon objave u «Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka», a primjenjuje se 
od 1. siječnja 2004. godine. 
 
KLASA: 011-01/98-01/05  
UR.BROJ: 2117/08-02-04-7   
           
Srebreno, 13. veljače 2004. 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća 

 
        Mato Previšić, v.r. 

 
  
 
04. 
 
Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine», br. 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 22. sjednici 
održanoj 13. veljače 2004. godine donijelo je  
 

O D L U K U 
o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave 

Župe dubrovačke 
 
I. TEMELJNE  ODREDBE 
 

Članak 1. 
 
Ovom odlukom uređuje se ustrojstvo i 
djelokrug rada Općinske uprave Općine 
Župa dubrovačka. 
Općinska uprava osniva se kao Jedinstveni 
upravni odjel  (u daljnjem tekstu Upravni 
odjel). 
 

Članak 2. 
 
Na ulaznim vratima ureda u kojima je 
smješten Upravni odjel Općine Župa 
dubrovačka moraju biti istaknuti nazivi (grb 
Republike Hrvatske, Republika Hrvatska,  
Dubrovačko - neretvanska županija, Općina 
Župa dubrovačka, Jedinstveni upravni odjel). 
Upravni odjel ima pečat koji sadrži tekst, 
Republika Hrvatska, Dubrovačko-
neretvanska županija, Općina Župa 
dubrovačka, Jedinstveni upravni odjel. 
Akti upravnog odjela Općine Župa 
dubrovačka, uz navedeno u stavku 1. ovog 
članka, moraju sadržavati i klasifikacijsku 
oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum 
izrade akta. 
Svi akti se ovjeravaju pečatom koji odgovara 
sadržaju zaglavlja akta. 

 
Članak 3.  

 
Upravni odjel osniva se i funkcionalno 
organizira sukladno s rasporedom i opsegom 
poslova, prema sustavu srodnosti i 
međusobne povezanosti te potrebe 
učinkovitog obavljanja poslova iz 
samoupravnog djelokruga Općine, 
učinkovitog rukovođenja njihovim radom i 
njihovom odgovornosti u radu. 
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Članak 4.  
 
Upravni odjel odgovoran je Općinskom vijeću 
i Poglavarstvu za zakonito i pravovremeno 
obavljanje poslova iz svog djelokruga. 

 
Članak 5.  

 
Općinsko poglavarstvo nadzire rad Upravnog 
odjela i usmjerava njegovo djelovanje u 
obavljanju poslova iz samoupravnog 
djelokruga Općine kao i poslova iz 
samoupravnog djelokruga Općine kao i 
poslova državne uprave koji se obavljaju u 
Općini. 
Glede ostvarivanja funkcija navedenih u 
stavku 1. ovog  članka Upravni odjel obvezan 
je postupati po uputama, smjernicama i 
naredbama Općinskog poglavarstva. 
Ukoliko Općinsko poglavarstvo ocjeni da 
Upravni odjel ne obavlja poslove u skladu sa 
zakonom i općim aktima Općine, pokrenut će 
se postupak utvrđivanja neposredne 
odgovornosti pročelnika, voditelja i 
odgovornih osoba u odjeljcima. 
 

Članak 6. 
 

Poslovi državne uprave koji se obavljaju u 
Općini određuju se Zakonom. 
 
II. USTROJ I DJELOKRUG 
UPRAVNOG ODJELA 
 

Članak 7. 
 
U okviru Upravnog odjela ustrojavaju se 
unutarnje jedinice, Odjeljci u kojima se 
obavljaju poslovi iz djelokruga Upravnog 
odjela određeni po sličnosti i to:  

1. Odjeljak općih i pravnih poslova, 
2. Odjeljak za stambeno komunalnu 

djelatnost, infrastrukturu, gospodarenje 
prostorom,                                       
prostorno uređenje i zaštitu okoliša,                                                                                                                                                  

3. Odjeljak za financije i proračun, 
4. Odjeljak za društvene djelatnosti 

 

Članak 8. 
 
Odjeljak općih i pravnih poslova obavlja 
slijedeće poslove: 
 

1. prikuplja i priprema materijale za 
sjednice Općinskog vijeća, Općinskog 
poglavarstava, prati rad sjednica i 
sudjeluje u njima, vodi zapisnike, 
izrađuje zaključke i dostavlja ih po 
potrebi, prati njihovo izvršenje, 

2. pruža pravna i druga stručna mišljenja 
u svezi s radom Općinskog vijeća i 
Općinskog poglavarstva, 

3. priprema za objavljivanje u službenom 
glasilu opće i druge akte donesene na 
sjednicama Općinskog vijeća i 
Općinskog poglavarstva, 

4. pregledno i uredno sređuje i čuva sve 
akte koji su usvojeni od Općinskog 
vijeća i Općinskog poglavarstva , 

5. informira javnost o svim relevantnim 
pitanjima iz djelatnosti svih tijela 
Općinske uprave, a posebno obavlja 
sve poslove protokolarnih odnosa i 
kontakta za potrebe Općine u cjelini, 

6. pruža stručnu pomoć predsjednicima i 
članovima Općinskog vijeća i njegovih 
radnih tijela, 

7. sudjeluje u izradi nacrta i prijedloga 
općih i drugih akata koje donose 
nadležna tijela Općine, 

8. brine se o promjeni statuta Općine i 
poslovnika o radu Općinskog vijeća i 
njegovih radnih tijela, 

9. neposredno za potrebe  načelnika 
obavlja sve stručne i administrativne 
poslove, 

10. organizira pružanje svih 
administrativnih i tehničkih usluga 
načelniku, 

11. zastupa Općinu pred pravosudnim 
organima, po ovlasti Načelnika, 

12. predstavlja Općinu u međuopćinskim i 
međunarodnim odnosima, po ovlasti 
Načelnika, 

13. koordinira poslove sa susjednim 
gradovima i općinama, 
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14. održavanje zgrade te uređenje i 
čišćenje prostorije Općine, 

15. brine o prijemu i otpremi pošte, 
16. vodi razne upisnike, 
17. organizira i vodi arhiv spisa, 
18. obavlja poslove stenodaktilografiranja, 

strojopisa, fotokopiranja, putnih 
naloga,  

19. obavlja stručne poslove za mjesne 
odbore, 

20. stručne i druge poslove iz područja 
radnih odnosa svih djelatnika 
općinskih tijela (natječaji, zasnivanje 
radnog odnosa, rješenje o 
raspoređivanju, rješenje o osobnim 
dohocima, kadrovske evidencije i dr.), 

21. planira koncepciju razvoja 
informacijskog sustava Općine, 
projektiranje, izgradnju i uvođenje 
informacijskih sustava, održavanje 
informacijskih sustava u funkciji te 
dograđivanje i prilagođavanje novoj 
tehnologiji, edukacija korisnika, 
upravljanje radom sustava računala, 
vođenje i organizacija obrade, 
planiranje i prilagođavanje radnih 
parametara sustava računala, 

22. vodi brigu o ekonomatu za opskrbu 
uredskim materijalima i priborom, 
sitnim inventarom i drugim tehničkim 
potrepštinama, 

23. obavlja po potrebi i ostale poslove za 
podršku rada općinskih tijela,  

 
Članak 9. 

 
U Odjeljku za stambeno komunalnu 
djelatnost, infrastrukturu, gospodarenje 
prostorom,                                       prostorno 
uređenje i zaštitu okoliša obavljaju se 
slijedeće poslovi :  

1. vrše se poslovi uređenje naselja, 
poboljšanje kvaliteta stanovanja, 
izgrađuju se i održavaju komunalni 
objekti, obavljaju se komunalne i 
druge uslužne djelatnosti, izgrađuje 
se i održava lokalna infrastruktura. U 
ovom se odjeljku upravlja 

komunalnom imovinom, stambenim i 
poslovnim objektima i građevinskim 
zemljištem u vlasništvu Općine, 
izgrađuje se lokalna infrastruktura i 
nadzire rad javnog komunalnog 
poduzeća. 

2. Upravljanje komunalnom imovinom 
uključuje poslove zajedničke 
komunalne djelatnosti i održavanje 
objekata zajedničke komunalne 
potrošnje, odnosno:  
- pripremanje elemenata za 
utvrđivanje obveze plaćanja 
komunalne naknade za fizičke i 
pravne osobe, naplatu komunalne 
naknade, utvrđivanje obveze  
plaćanja komunalnog doprinosa za 
fizičke i pravne osobe, naplatu 
komunalnog doprinosa, ugovaranje 
zakupa odnosno najma javnih 
površina u vlasništvu općine te 
naplatu ostalih naknada, 
- izvršavanje poslova u svezi: javne 
rasvjete, održavanje zelenih površina, 
čišćenje javnoprometnih površina, 
mora i plaža, održavanja prometnica i 
drugih komunikacija u nadležnosti 
Općine, dezinsekciju i deratizaciju, 
održavanje groblja, autobusnih 
čekaonica te sanaciju divljih 
deponija. 

U svezi komunalnih djelatnosti priprema 
elemente za donošenje odluka o: 

- komunalnim djelatnostima, načinu 
obavljanja dimnjačarskih poslova, 
načinu organiziranja obavljanja 
komunalnih djelatnosti, osiguranju 
sredstva za izgradnju novih ili 
rekonstrukciju postojećih 
komunalnih objekata, o financiranju i 
izgradnji komunalnih objekta i 
uređaja na građevinskom zemljištu,  
- donosi osnove planova općine, 
određuje uvjete o formiranju cijena 
komunalnih usluga, određuje načine 
plaćanja i izvršavanja obveza 
plaćanja komunalne usluge, utvrđuje 
minimalni opseg radova održavanja 
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uređenog građevinskog zemljišta, 
propisuje komunalni red i nadzire rad 
komunalnih organizacija. 

3. Upravljanje stambenim prostorom 
obuhvaća: 
- određivanje mjerila za utvrđivanje 
visine stanarine, održavanje 
stambenog fonda, izdavanje rješenja 
o stanarskom pravu, ugovaranje 
najma korištenja stana, ugovaranje i 
provedbu suvlasničkih odnosa i 
stambenu izgradnju, donošenje 
odluka: o kućnom redu, o 
nadstojničkim stanovima, o 
normativima za održavanje stana i 
zajedničkih dijelova i uređaja u 
stambenoj zgradi, o plaćanju 
troškova vezanih uz korištenje stana, 
o najvišim iznosima najamnine za 
stanove, o minimalnim uvjetima 
stanovanja, o najvećem standardu 
veličine i opremljenosti stana, 
donošenje općih akata o utvrđivanju 
kruga osoba kojima se može dati  
stan na korištenje, a za čije je 
stanovanje dužna brinuti Općina, 
utvrđivanje što se smatra teškim 
uvjetima stanovanja. 

4. Upravljanje poslovnim objektima 
obuhvaća: 
- ugovaranje zakupa poslovnih 
objekata s fizičkim i pravnim 
osobama, određivanje visine i 
naplatu zakupnine, donošenje propisa 
o prestanku ugovora o podzakupu, 
održavanje poslovnog prostora, 
ugovaranje odnosa u mješovitom 
vlasništvu, izgradnju poslovnog 
prostora, određivanje poslovnih 
prostorija i lokala koji mogu služiti 
samo određenim potrebama, 
propisivanje koje zgrade (podignute 
na određenom području Općine) 
moraju imati poslovne prostorije za 
određene poslovne djelatnosti u 
skladu s urbanističkim planom 
odnosno odlukom koja taj plan 
zamjenjuje. 

5. Upravljanje građevinskim zemljištem 
obuhvaća: 
- pripremu elemenata: za 
propisivanje ograničenja 
raspolaganja građevinskim 
zemljištem, određivanje rente, 
utvrđivanje troškova pripreme 
zemljišta, davanje zemljišta za 
korištenje u vlasništvo i uzimanje 
zemljišta iz posjeda, donošenje 
odluke o određivanju rokova za 
isplatu naknade prijašnjem vlasniku, 
donošenje odluke o propisivanju 
uvjeta za davanje zamjenske parcele, 
određivanje naknade za zemljište, 
donošenje odluke o određivanju 
atraktivnog područja, propisivanje 
općih uvjeta natječaja, propisivanje 
slučajeva u kojima se može izvršiti 
prijenos objekata na kojima su 
izvedeni znatniji radovi, utvrđivanje 
prestanka prava korištenja, 
- propisivanje uvjeta za davanje u 
zakup. 

6. Izgradnja komunalne infrastrukture 
obuhvaća poslove od ugovaranja 
naknade za izgradnju do izgradnje i 
preuzimanje objekata u vlasništvo 
(prometnica, groblja, deponiji). 

7. U ovom Odjeljku obavljat će se 
poslovi osiguravanja uvjeta za 
utvrđivanje politike gospodarenja 
prostorom općine Župa dubrovačka 
kroz urbanističko planiranje, 
uređenje prostora i zaštitu okoliša 
(proglašenje posebno zaštićenih 
područja prirode, utvrđivanje mjesta 
za odlaganje otpadnih tvari i uvjeta i 
načina postupanja s komunalnim 
otpadom, a posebice stakla, papira i 
metala, donošenje odluke o 
određivanju područja mora 
namijenjena za kupanje i rekreaciju), 
poboljšat će se metodologija i 
kvaliteta u pripremi, izradi i 
usvajanje urbanističkih planova i 
projekata na području općine 
(donošenje generalnih urbanističkih 
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planova, provedbenih planova, 
donošenje odluka kojima se utvrđuju 
uvjeti rekonstrukcije postojećih 
objekata i odluka o položajnim 
zonama ovisno o atraktivnosti 
pojedinog područja), poticat će se 
poduzetničke aktivnosti u korištenju 
prostornih kapaciteta u vlasništvu 
općine, koordinirat će se interesi 
općine s interesima susjednih općina 
i gradova, županijom i Republikom.     
- surađuje s nadležnim tijelima 
Republike, Županije, Zavodom za 
obnovu Dubrovnika, Državnom 
upravom za zaštitu prirodne i 
kulturne baštine, poslovnim 
bankama, te projektnim i građevnim 
poduzećima, sa svrhom što uspješnije 
i brže realizacije planova obnove, 
artikulirajući pri tome i mogućnost 
razvoja područja ljudske zajednice 
Općine Župa dubrovačka kao 
relevantnog dijela Dubrovačko-
neretvanske županije i Republike 
Hrvatske, 
- priprema osnove za razvitak 
gospodarskih djelatnosti kroz 
planiranje prostornih i 
infrastrukturnih uvjeta na području 
Općine. 

                 
U ovom Odjeljku vrši se nadzor nad 
provođenjem propisa iz djelokruga 
komunalnih poslova. 
 

Članak 10. 
 
Odjeljak za financije i proračun obavlja 
slijedeće poslove: 

1. obavlja i sudjeluje u izvršenju 
financijskih poslova iz djelokruga 
Općine u okviru ovlaštenja utvrđenih 
zakonom i drugim propisima, 

2. predlaže nacrt i prijedlog proračuna 
Općine Župa dubrovačka i ostalih 
akata iz ovlasti Odjeljka, 

3. prati proračunske prihode i rashode, 
primitke i izdatke, 

4. pruža stručnu pomoć građanima i 
pravnim osobama iz ovlasti Odjeljka, 

5. obavlja administrativne i tajničke 
poslove u Odjeljku u skladu s 
propisima o uredskom poslovanju, uz 
obradu teksta i unos podataka na 
računalu, 

6. sustavno prati i analizira izvršenje 
proračuna Općine, 

7. prati propise iz područja javnih 
prihoda i izdataka te po potrebi 
izvješćuje nadležne, 

8. koordinira aktivnosti između svih 
zaduženih za pripremu i planiranje 
proračuna, 

9. izrađuje terminski plan o pripremi 
proračuna, 

10. izrađuje prijedloge smjernica 
načelnika za općinsko vijeće za plan i 
pripremu godišnjeg proračuna i 
višegodišnje projekcije plana 
proračuna, 

11. izrađuje standardizirane obrasce za 
prikupljanje podataka potrebnih za 
pripremu i izradu kvalitetnog 
proračuna, 

12. usmjerava i koordinira pripremu 
kriterija za financiranje pojedinih 
programa, 

13. izrađuje prijedloge kriterija i 
smjernica za izradu Višegodišnjeg 
plana kapitalnih ulaganja u Općini i 
prijedlog liste bodova za odabir 
prioritetnih investicija, 

14. izrađuje nacrte plansko-financijskih 
dokumenata općine i njihovih 
izmjena u tijeku godine, a na osnovi 
prikupljenih podataka od osoba 
zaduženih za izradu programa, 

15. izrađuje nacrt odluke o izvršavanju 
proračuna i odluke o godišnjem 
obračunu proračuna, 

16. u suradnji s računovodstvom izrađuje 
procjenu dinamike priliva prihoda po 
mjesecima, prati ostvarenje iste, te na 
osnovi takvih procjena i obrađenih 
zahtjeva proračunskih korisnika i 
izvanproračunskih korisnika 
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dogovorno izrađuje prijedlog 
mjesečne dinamike proračunskih 
izdataka, 

17. sudjeluje u analitičkoj pripremi 
odluka koje bitno utječu na prihode 
ili rashode proračuna, 

18. sudjeluje pri izradi investicijskih 
programa, 

19. izrađuje prijedlog dokumenata za 
izradu prijedloga investicijskih 
projekata, analiza troška i dobiti, kao 
i analiza učinkovitosti troškova na 
neprofitne investicije. Pomaže u 
pripremi opravdanosti ulaganja u 
kapitalne projekte, 

20. unosi podatke u softver te formira i 
ažurira kvalitetne statističke baze 
podataka koji će pružiti informacije 
općinskom vijeću, općinskom 
poglavarstvu i načelniku Općine, 

21. priprema i izrađuje potrebna izvješća 
o ostvarenju proračuna a u svrhu 
izvješćivanja općinskih tijela, 

22. prikuplja evidentira i analizira 
statističke podatke koji utječu i mogu 
utjecati na proračunske prihode, 

23. prati propise i stručnu literaturu iz 
oblasti materijalnog i financijskog 
poslovanja i knjigovodstva, 

24. izrađuje polugodišnja izvješća o 
financijskom poslovanju proračuna 
sukladno zakonskoj regulativi, 

25. vodi središnju evidenciju svih 
ugovora koji utvrđuju materijalno 
financijska prava općine i obveze po 
istim. Izvješćuje nadležna tijela 
općine zbog provođenja potrebnih 
postupaka kojima će se osigurati 
provođenje ugovorom utvrđenih 
prava, 

26. surađuje u planiranju koncepcije 
razvoja informacijskog sustava 
općine, 

27. kontira i knjiži sve ulazne i izlazne 
dokumente proračuna i tijela uprave 
radi i izvršava sve poslove u 
računovodstvu proračuna i posebnih 
računa u skladu s propisima, 

28. ažurno dnevno prima izvode računa 
proračuna iz FINE te prati pravilnosti 
odobrenja, 

29. o stanju računa proračuna izvješćuje 
načelnika, 

30. obavlja poslove likvidature koji 
obuhvaćaju likvidaciju svih 
financijskih dokumenata za potrebe 
proračuna, 

31. obavlja sve poslove u svezi s 
obračunom plaće i isplatom plaća i 
vođenjem evidencije glede isplatnih 
lista o svakom djelatniku općine, 

32. obavlja blagajničko poslovanje 
glavne blagajne, i ostalih blagajna 
ako se otvore za pojedine potrebe, 

33. obavlja gotovinske uplate i isplate na 
osnovi uredno likvidirane 
dokumentacije, 

34. skrbi se o blagajničkom maksimumu 
i o čuvanju novca i vrijednosnih 
papira u blagajni, 

35. vodi evidenciju o izdanim i 
pravdanim akontacijama za službena 
putovanja, 

36. sustavno prati i analizira stanje 
obveznika i naplate općinskih poreza 
na području općine, te sukladno s 
utvrđenom, priprema i predlaže 
mjere za optimalizaciju evidentiranja, 
obračuna, zaduženja i naplate 
općinskih poreza, 

37. prati stanje evidencije obveznika 
općinskih poreza, 

38. pruža stručnu i drugu savjetodavnu 
pomoć fizičkim i pravnim osobama 
za pitanja iz djelokruga općinskih 
poreza, 

39. prati stanje na terenu i vodi 
odgovarajuću evidenciju svih 
obveznika po kategorijama i vrstama 
obveze, te vodi odgovarajuću 
evidenciju potencijalnih obveznika 
plaćanja općinskih poreza, 

40. vodi upravni postupak obračuna i 
naplate općinskih poreza u prvom 
stupnju, 
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41. vodi evidenciju obveznika plaćanja 
općinskih poreza te prati stanje 
naplate, 

42. piše rješenja o razrezu i postupku po 
žalbama poreznih obveznika, 

43. izrađuje izvješća o nepravilnostima u 
radu poreznih obveznika i predlaže 
odgovarajuće mjere, 

44. sudjeluje u pripremi i izradi nacrta 
prijedloga odluka te ostalih akata iz 
djelokruga općinskih poreza, 

45. sustavno prati i analizira stanje u 
naplati prihoda općine, 

46. vodi poslove naplate i odgovara za 
urednost i pravodobnost naplate 
prihoda općine, 

47. surađuje sa svim tijelima općine na 
poslovima prisilne naplate općinskih 
prihoda, 

48. vodi pravne poslove i upravne 
postupke koji se odnose na poslove 
uredne naplate prihoda općine, 

49. prati propise, predlaže i poduzima 
potrebne mjere usklađujući sa 
zakonom i ostalim podzakonskim 
aktima akte općine koji se odnose na 
naplatu, 

50. radi na stručnim poslovima naplate 
prihoda proračuna općine izdavanjem 
računa, virmana ili drugih sredstava 
plaćanja, 

51. prati naplatu i izrađuje analize 
kretanja općinskih prihoda, utvrđuje 
najveće dužnike, posebno ih 
opominje i izvješćuje odgovorne, 

52. izrađuje i prati izvršenje složenih 
višestranih kompenzacija i cesija, 

53. obavlja sve poslove obročne otplate 
duga obveznika i instrumenata 
osiguranja plaćanja, 

54. izdaje uvjerenja tražiteljima odnosno 
obveznicima, 

55. predlaže i provodi informacijske 
promjene i poboljšice, 

56. temeljem odgovarajućih dokumenata 
izrađuje složenije tablične i druge 
informacijske analize, preglede i 
izvješća, 

57. rješava sporne stavke u 
evidencijama, 

58. šalje opomene i priprema financijske 
podloge za prisilnu naplatu, 

59. nadzor namjenskog korištenja 
proračunskih sredstava proračunskih 
korisnika, te materijalnog i 
fianancijskog poslovanja 
jedinstvenog upravnog odjela, 
odnosno obavljanje unutarnje 
kontrole radi provjere pravilnosti 
korištenja proračunskih sredstava te 
primjenjivanja zakona i propisa, 

60. organiziranje rada na popisu 
osnovnih sredstava i sitnog inventara 
općine, 

61. financijsko praćenje investicija 
općine u smislu sudjelovanja u izradi 
predinvesticijskih studija, 
neposrednog sudjelovanja kod izrade 
ugovora o istima i financijskog 
praćenja tijeka investicija. 

 
Članak 11. 

 
Odjeljak za društvene djelatnosti obavlja 
upravne i stručne poslove u području: 

1. kulture (bibliotečna djelatnost i 
biblioteke, muzejske djelatnosti, 
kazalište), 

2. spomeničke i kulturne baštine (zaštita 
spomenika kulture, nošnje, običaja, 
prezentacija, korištenje), 

3. športa (program javnih potreba u 
športu, športski objekti od značaja za 
Općinu, korištenje upravljanje i 
održavanje športskih objekata, 
preuzimanje športskih objekata u 
vlasništvo), 

4. vanškolske aktivnosti djece i mladeži 
uopće, 

5. raznih oblika ovisnosti mladih, 
6. maloljetničke delikvencije,  
7. preventivne zaštite djece u prometu, 
8. stipendiranja, 
9. socijalnog  zdravlja 
10. skrbi za stradalnike domovinskog 

rata, 
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11. socijalne skrbi, 
12. tehničke kulture, 
13. rada s amaterskim udrugama, 
14. u drugim područjima ukoliko su ti 

poslovi u nadležnosti Općine, osim 
poslova koji su u nadležnosti drugih  
odjeljaka. 

 
Članak 12. 

 
Pojedine poslove Općinska uprava može 
obavljati i za druge pravne osobe što se 
utvrđuje posebnim sporazumom odnosno 
ugovorom. 
 
III. UPRAVLJANJE UPRAVNIM 
ODJELOM 
 

Članak 13. 
 
Radom Upravnog odjela upravlja pročelnik. 
Pročelnik je za svoj rad odgovoran načelniku 
i Općinskom poglavarstvu. 
Odjeljcima rukovode voditelji. Voditelj  
odjeljka odgovoran je za svoj rad  pročelniku 
i Općinskom poglavarstvu. 
Postupak oko zasnivanja radnog odnosa sa 
svim djelatnicima općinske uprave vodi 
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. 
Žalbe po rješenju pročelnika o zasnivanju 
radnog odnosa rješava Općinsko 
poglavarstvo. 

 
Članak 14. 

 
Rad Upravnog odjela usmjeruje i usklađuje 
Poglavarstvo Općine. 
Pročelnik Upravnog odjela dužan je 
izvješćivati Načelnika, Općinsko 
poglavarstvo i Općinsko vijeće o stanju u 
odgovarajućim područjima i o radu Odjela. 
Poglavarstvo odlučuje o izuzeću pročelnika 
Upravnog odjela od rješavanja u određenim 
upravnim predmetima. 
 
 

IV. UNUTARNJI USTROJ UPRAVNOG 
ODJELA 
 

Članak 15. 
 

Poglavarstvo Općine utvrđuje općim aktom 
unutarnji red i sistematizaciju radnih mjesta 
upravnog odjela. 
 
V. DJELATNICI U UPRAVNOM 
ODJELU 
 

Članak 16. 
 

Upravni odjel prima na rad djelatnike na 
način i pod uvjetima propisanim zakonom i 
drugim propisima. 
Djelatnik se može rasporediti na radno 
mjesto za koje ispunjava sve uvjete utvrđene 
općim aktom iz članka 15. ove Odluke. 

 
Članak 17. 

 
Djelatnici Upravnog odjela imaju prava i 
dužnosti i za svoj rad odgovorni su u 
slučajevima i po postupku propisanim 
Zakonom, drugim propisima i općim aktima 
Općine. 
 
VI. SREDSTVA ZA OBAVLJANJE 
REDOVITE DJELATNOSTI 
 

Članak 18. 
 

Sredstva za rad Upravnog odjela osiguravaju 
se u Proračunu općine Župa dubrovačka i iz 
drugih prihoda u skladu sa Zakonom. 
 
VII.  JAVNOST RADA 
 

Članak 19. 
 
Pročelnik je odgovoran za javnost rada 
Upravnog odjela. 
Poglavarstvo vodi posebnu brigu o javnosti 
rada Upravnog odjela. 
Upravni odjel dužan je razmotriti prijedloge 
i primjedbe građana podnijetih u svezi s 



Općina Župa dubrovačka       Službeni glasnik broj 1       Srebreno, 13. veljače 2004. 
 

 12 

njihovim radom i izvijestiti ih o poduzetim 
mjerama. 
 
VIII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE 
ODREDBE 
 

Članak 20. 
 
Poglavarstvo Općine donijet će akt o 
unutarnjem redu i sistematizaciji radnih 
mjesta iz članka 15. ove Odluke u roku od 
30 dana od dana njenog stupanja na snagu. 
 

Članak 21. 
 
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se 
van snage Odluka o ustrojstvu i djelokrugu 
općinske uprave Župa dubrovačka  
(«Službeni glasnik Županije dubrovačko-
neretvanske», br. 3/98). 
 

Članak 22. 
 

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 
(osam) dana od dana objave u Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka. 

 
KLASA: 334-01/04-01/02 
UR.BROJ: 2117/08-02-04-3           
 
Srebreno, 13. veljače 2004. 
 
                                                                 
  Predsjednik Općinskog  vijeća  
                                                                                                               
  Mato Previšić, v.r. 
 
05. 
  
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 22. sjednici 
održanoj 13. veljače 2004. godine donose 
slijedeći  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća Plan i program rada 
Turističke zajednice Općine Župa 
dubrovačka za 2004. godinu. 

 
Plan i program rada Turističke 

zajednice Općine Župa dubrovačka za 2004. 
godinu sastavni je dio ovog zaključka. 

 
KLASA: 334-01/04-01/02 
UR.BROJ: 2117/08-02-04-3           
 
Srebreno, 13. veljače 2004. 
 

 Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                         
        Mato Previšić, v.r. 
 
06. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 22. sjednici 
održanoj 13. veljače 2004. godine donose 
slijedeći  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća Program aktivnosti o 
provedbi mjera zaštite od požara Općine 
Župa dubrovačka u 2004. godini. 

 
Program aktivnosti o provedbi mjera 

zaštite od požara Općine Župa dubrovačka u 
2004. godini godine sastavni je dio ovog 
zaključka. 
 
KLASA: 214-01/03-01/09     
UR.BROJ: 2117/08-02-04-3          
 
Srebreno, 13. veljače 2004. 

     
 Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                         
  Mato Previšić, v.r. 
____________________________________ 
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