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20. Odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Općine Župa dubrovačka 39. 

21. Zaključak o dodjeli nagrade Općine 
Župa dubrovačka KUD-u Marko 
Marojica                                         41. 

22. Zaključak o dodjeli nagrade Općine 
Župa dubrovačka UHDDR-u Župa 
dubrovačka                                    41. 

23. Zaključak o dodjeli nagrade Općine 
Župa dubrovačka Meliti Bego-Urban 
41. 

24. Zaključak o dodjeli nagrade Općine 
Župa dubrovačka Lovačkom društvu 
Župa dubrovačka                           42. 

____________________________________ 
 
20. 
 
Na temelju članka 8. i članka 35. točke 1. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (''Narodne novine'', br. 33/01, 
60/01 i 129/05) i  članka 26. Statuta Općine 
Župa dubrovačka (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', br. 5/01 i 6/04), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
svojoj 10.sjednici održanoj  12. svibnja 
2006.g. donijelo je 
 

STATUTARNU ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Statuta Općine 

Župa dubrovačka  
 

Članak 1. 

 
U članku 9. u stavku 2. iza riječi ''izvješćuje'' 
umjesto riječi:'' Ministarstvo uprave'', stoje 
riječi: ''Središnji državni ured za upravu.'' 
 

Članak 2. 
 

U članku 13. stavku 1. iza točke 11. dodaju 
se nove točke koje glase: 
'' 12. promet na svom području 
   13. te ostale poslove sukladno posebnim 
zakonima.'' 
 

Članak 3. 
 

U članku 26. stavku 1. u točki 7. iza riječi 
''djelokrug'' umjesto: ''općinskih upravnih 
tijela, stoji: ''Jedinstvenog upravnog odjela,''. 
 

Članak 4. 
 

U članku 41. stavku 1. alineji 2. iza riječi 
''izvijestiti'' ostatak rečenice se briše i dodaju 
riječi: 
''predstojnika Ureda državne uprave u 
Dubrovačko-neretvanskoj županiji koji je 
ovlašten za nadzor nad zakonitošću rada 
jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave,'' 
 

Članak 5. 
 

U članku 42. dodaje se stavak 3. koji glasi: 
''Općinski načelnik od dana raspisivanja 
izbora za članove predstavničkog tijela pa do 
dana izbora novoga općinskog načelnika 
može obavljati samo poslove koji su  
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neophodni za redovito i nesmetano 
funkcioniranje Općine Župa dubrovačka''. 
 

Članak 6. 
 

Iza članka 43. dodaje se članak 43.a, koji 
glasi: 
''Općinsko vijeće može općinskom 
načelniku, pojedinom članu poglavarstva ili 
poglavarstvu u cjelini iskazati nepovjerenje i 
razriješiti ga dužnosti prije isteka vremena 
na koje je izabran. 
Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može 
podnijeti najmanje jedna trećina članova 
Općinskog vijeća. 
O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne 
može se raspravljati i glasovati prije nego što 
protekne sedam dana od dana njegova 
podnošenja. 
Rasprava i glasovanje o prijedlogu za 
iskazivanje nepovjerenja mora se provesti 
najkasnije u roku od 30 dana od dana 
dostave prijedloga predsjedniku Općinskog 
vijeća.'' 

 
Članak 7. 

 
U članku 47. brišu se stavci 2. i 3., a stavak 
1. mijenja se i glasi: 
''Poglavarstvo ima 5 članova uključujući 
načelnika i njegove zamjenike. Načelnik je 
po svom položaju predsjednik poglavarstva, 
a njegovi zamjenici su po svom položaju 
zamjenici predsjednika poglavarstva. 
Članove poglavarstva bira predstavničko 
tijelo na prijedlog načelnika, većinom 
glasova svih članova, na vrijeme od četiri 
godine.  
 
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji 
glasi: 
''Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 
može biti biran za člana Poglavarstva.'' 
 
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3. 
 

 

 
Članak 8. 

 
U članku 47. umjesto riječi: ''uprave'', stoji: 
''i područne (regionalne) samouprave''. 
 

Članak 9. 
 

Iza članka 51. dodaje se novi članak 51.a,  
koji glasi: 
'' Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća 
kojima se rješava o pravima, obvezama i 
pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, 
ako posebnim zakonom nije drukčije 
propisano, ne može se izjaviti žalba, već se 
može pokrenuti upravni spor.'' 

 
Članak 10. 

 
Iza članka 51.a dodaje se novi članak 51.b, 
koji glasi: 
''Nadzor zakonitosti općih akata Općinskog 
vijeća obavljaju uredi državne uprave u 
Dubrovačko-neretvanskoj županiji i 
nadležna središnja tijela državne uprave, 
svako u svom djelokrugu, sukladno 
posebnom zakonu. 
 
Načelnik je dužan dostaviti Statut, 
poslovnik, proračun i drugi opći akt 
predstojniku Ureda državne uprave u 
Dubrovačko-neretvanskoj županiji zajedno 
sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na 
postupak donošenja općeg akta, u roku 15 
dana od dana donošenja općeg akta.'' 

 
Članak 11. 

 
Iza članka 53. dodaje se novi članak 53.a, 
koji glasi: 
''Protiv pojedinačnih akata Općinskog 
poglavarstva kojima se rješava o pravima, 
obvezama i pravnim interesima fizičkih i 
pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije 
drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, 
već se može pokrenuti upravni spor.'' 
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Članak 12. 

 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka. 
 
KLASA: 012-01/01-01/01  
URBROJ: 2117/08-02-06-7 
 
Srebreno, 7. travnja 2006. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
 
 
21. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01 i 6/04) i članka 6. 
Odluke o javnim priznanjima Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 4/03) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 10. sjednici 
održanoj 11. svibnja 2006. godine donijelo je  
 
 

Z A K L J U Č A K 
o dodjeli ''Nagrade Općine Župa 

dubrovačka'' 
 

KUD-u ''MARKO MAROJICA'', 
dodjeljuje se ''Nagrada Općine Župa 
dubrovačka'' - plaketa i novčani dar u iznosu 
od 15.000,00 kuna. 

 
KLASA: 061-01/06-01/02   
URBROJ: 2117/08-02-06-6  
 
Srebreno, 11. svibnja 2006. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
 

 
22. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01 i 6/04) i članka 6. 
Odluke o javnim priznanjima Općine Župa  
 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 4/03) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 10. sjednici 
održanoj 11. svibnja 2006. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
o dodjeli ''Nagrade Općine Župa 

dubrovačka'' 
 

LOVAČKOM DRUŠTVU ŽUPA 
DUBROVAČKA, dodjeljuje se ''Nagrada 
Općine Župa dubrovačka'' - plaketa i 
novčani dar u iznosu od 15.000,00 kuna. 
 
KLASA: 061-01/06-01/02   
URBROJ: 2117/08-02-06-7  
 
Srebreno, 11. svibnja 2006. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
 
 
23. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01 i 6/04) i članka 6. 
Odluke o javnim priznanjima Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 4/03) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 10. sjednici 
održanoj 11. svibnja 2006. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
o dodjeli ''Nagrade Općine Župa 

dubrovačka'' 
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UHDDR-u Župa dubrovačka, 

dodjeljuje se ''Nagrada Općine Župa 
dubrovačka'' - plaketa i novčani dar u iznosu 
od 15.000,00 kuna. 
 
KLASA: 061-01/06-01/02   
URBROJ: 2117/08-02-06-8  
 
Srebreno, 11. svibnja 2006. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
 
 
24. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01 i 6/04) i članka 6. 
Odluke o javnim priznanjima Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 4/03) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 10. sjednici 
održanoj 11. svibnja 2006. godine donijelo je  
 
 

Z A K L J U Č A K 
o dodjeli ''Nagrade Općine Župa 

dubrovačka'' 
 

 MELITI BEGO-URBAN, 
dodjeljuje se ''Nagrada Općine Župa 
dubrovačka'' - plaketa i novčani dar u iznosu 
od 5.000,00 kuna. 
 
KLASA: 061-01/06-01/02   
URBROJ: 2117/08-02-06-8  
 
Srebreno, 11. svibnja 2006. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
 
 

 


