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26. Zaključak o izvješću Mandatnog 
odbora i verifikacija mandata 
zamjenika člana  Općinskog vijeća 
44.  

27. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
ostvarenju proračuna Općine Župa 
dubrovačka za razdoblje od 1. siječnja 
do 30. lipnja 2006.godine               44. 

28. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
ostvarenju proračuna Općine Župa 
dubrovačka za razdoblje od 1. siječnja 
do 30. lipnja 2006.godine – 
konsolidirano izvješće                    44. 

29. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
obavljenoj reviziji financijskih 
izvještaja i poslovanja Općine Župa 
dubrovačka za 2005. godinu           45. 

30. Odluka o davanju suglasnosti za 
zaduženje Dječjeg vrtića Župa 
dubrovačka                                      45. 

31. Odluka o drugim djelatnostima od 
lokalnog značenja za Općinu Župa 
dubrovačka                                      46.  

32. Program obavljanja komunalnih 
djelatnosti od lokalnog značenja za 
Općinu Župa dubrovačka u 2006. 
godini                                              46. 

33. Zaključak o prihvaćanju Sporazuma 
Općine Župa dubrovačka sa 
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OPĆINSKO POGLAVARSTVO  

 
34. Odluka o Izmjenama i dopunama 

Plana redovnog upravljanja 
pomorskim dobrom na području 
Općine Župa dubrovačka za 2006. 
godinu                                             51. 

___________________________________ 
 
25. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Dubrovačko-
neretvanske županije'', broj 5/01 i 6/04), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
svojoj 13. sjednici održanoj 2. kolovoza 
2006., donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Utvrđuje se da je gosp. Ivu Miletiću 
prestao mandat vijećnika Općinskog 
vijeća Općine Župa dubrovačka. 

 
2. Gosp. Niku Miloslaviću potvrđuje se 

mandat vijećnika Općinskog vijeća 
Općine Župa dubrovačka. 

 
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u ''Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka''. 

 
KLASA: 022-05/06-09/02 
URBROJ: 2117/08-02-06-4 
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Srebreno, 2. kolovoza 2006. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

              Drago Njavro, dipl. oec., v.r.  
 
 
26.  
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Dubrovačko-
neretvanske županije'', broj 5/01 i 6/04), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
svojoj 13. sjednici održanoj 2. kolovoza 
2006., donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

4. Utvrđuje se da je gosp. Ivu Zecu prestao 
mandat vijećnika Općinskog vijeća 
Općine Župa dubrovačka. 

 
5. Gosp. Đuru Previšiću potvrđuje se 

mandat vijećnika Općinskog vijeća 
Općine Župa dubrovačka. 

 
6. Ovaj zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u ''Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka''. 

 
KLASA: 022-05/06-09/03 
URBROJ: 2117/08-02-06-4 
 
Srebreno, 2. kolovoza 2006. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

              Drago Njavro, dipl. oec., v.r.  
 
 
27. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01 i 6/04) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 13. sjednici  

 
održanoj 2. kolovoza 2006. godine donijelo 
je  
 

Z A K L J U Č A K 
 
 Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća Izvješće o ostvarenju 
proračuna Općine Župa dubrovačka za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 
2006.godine. 

 
Izvješće o ostvarenju proračuna 

Općine Župa dubrovačka za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2006.godine sastavni je 
dio ovog zaključka i isto se ne objavljuje u 
Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka nego na oglasnoj ploči Općine. 
 
KLASA: 400-08/06-01/01  
URBROJ: 2117/08-02-06-5   
 
Srebreno, 2. kolovoza 2006. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

              Drago Njavro, dipl. oec., v.r.  
 
 
28. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01 i 6/04) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 13. sjednici 
održanoj 2. kolovoza 2006. godine donijelo 
je  
 

Z A K L J U Č A K 
 
 Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća Konsolidirano 
financijsko izvješće Općine Župa 
dubrovačka za razdoblje od 1. siječnja do 30. 
lipnja 2006. godine. 
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Konsolidirano financijsko izvješće 

Općine Župa dubrovačka za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2006. godine sastavni 
je dio ovog zaključka i isto se ne objavljuje u  
Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka nego na oglasnoj ploči Općine. 
 
KLASA: 402-01/06-01/01  
URBROJ: 2117/08-02-06-4   
 
Srebreno, 2. kolovoza 2006. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

              Drago Njavro, dipl. oec., v.r.  
 
 
29. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01 i 6/04), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 13. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 2. 
kolovoza 2006. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Općinsko vijeće Općine Župe 
dubrovačka prihvaća Izvješće o obavljenoj 
reviziji Proračuna Općine Župa dubrovačka 
za 2005. godinu. 
 
KLASA: 041-01/06-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-06-3   
 
Srebreno, 2. kolovoza 2006. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

              Drago Njavro, dipl. oec., v.r.  
 
 
30. 
 
 
 

 
Na temelju članka članka 26. Statuta Općine 
Župa dubrovačka (''Službeni glasnik Općine  
Župa dubrovačka'', broj 5/01. i 6/04), 
Općinsko vijeće općine Župa dubrovačka na 
13. sjednici održanoj dana 2. kolovoza 2006. 
godine, donijelo je  
 

O D L U K U 
o davanju jamstava za zaduženje Dječjem 

vrtiću Župa dubrovačka 
 

I. 
 

 Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka suglasno je da se Dječji vrtić 
Župa dubrovačka zaduži s tim da se 
zaduženje može iskoristiti isključivo za 
opremu unutarnjeg uređenja Dječjeg vrtića 
Župa dubrovačka u zgradi Ex Tamaris. 
 

II. 
 

 Nalaže se Dječjem vrtić da zaduženje 
izvrši kod banke izabrane putem javnog 
nadmetanja s najpovoljnijim uvjetima. 

 
III. 

 
 Utvrđuje se iznos ukupnog zaduženja 
od 1.000,000,00 kuna. 
  

IV. 
 

 Uvjeti pod kojima se Dječji vrtić 
može zadužiti su kako slijedi: 

- rok otplate……… 3 godine, 
- kamatna stopa….. najniža efektivna 

kamatna stopa kunski kredit 
 
KLASA: 403-01/06-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-06-3 
 
Srebreno, 2. kolovoza  2006. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

              Drago Njavro, dipl. oec., v.r.  
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31. 
 
Na temelju članka 3. stavka 15. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (''Narodne 
novine'', broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 
i 110/04) i članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa  
 
dubrovačka'', broj 5/01 i 6/04), Općinsko 
vijeće općine Župa dubrovačka na 13. 
sjednici održanoj dana 2. kolovoza 2006., 
donijelo je  
 

ODLUKU 
o drugim komunalnim djelatnostima od 

lokalnog značenja za Općinu Župa 
dubrovačka 

 
Članak 1. 

 
 Ovom odlukom propisuju se i druge 
komunalne djelatnosti od lokalnog značenja 
za Općinu Župa dubrovačka osim onih koje 
su propisane člankom 3. stavkom 1. Zakona 
o komunalnom gospodarstvu. 
 

Članak 2. 
 
 Druge komunalne djelatnosti od 
lokalnog značenja za Općinu Župa 
dubrovačka su: 
 
- održavanje izvora i javnih fontana, 
- deratizacija i dezinsekcija, 
- održavanje nekoncesioniranih plaža, luka i 
lučica, 
- čišćenje priobalnog mora, 
- hvatanje odbjeglih i napuštenih životinja, 
- Božićno ukrašavanje, 
- javno oglašavanje, 
- označavanje naselja, ulica, trgova i zgrada, 
- uklanjanje protupravno postavljenih 
predmeta na javnim površinama, 
- uređenje i održavanje okoliša škola, dječjih 
i školskih igrališta, 
- održavanje i uređenje javne hidrantske 
mreže, 

- održavanje protupožarnih putova, 
- održavanje crkvica i ostalih spomenika 
kulture i spomenika iz Domovinskog rata, 
- održavanje domova kulture, 
- održavanje športskih objekata. 
 

Članak 3. 
 
 Način, opseg i kakvoća obavljanja 
pojedine komunalne djelatnosti iz članka 2. 
ove odluke utvrđuje Općinsko poglavarstvo 
Općine Župa dubrovačka Programom 
obavljanja komunalnih djelatnosti od 
lokalnog značenja za Općinu Župa 
dubrovačka.  
 

Članak 4. 
 
 Sredstva za obavljanje djelatnosti iz 
članka 2. ove odluke osiguravaju se iz: 
 
- Proračuna Općine Župa dubrovačka, 
- drugih izvora utvrđenih posebnim 
propisima. 
 

Članak 5. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osam 
dana nakon objave u ''Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka''. 

 
KLASA: 363-01/06-01/88 
URBROJ: 2117/08-02-06-3  
 
Srebreno, 2. kolovoza 2006.  
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

              Drago Njavro, dipl. oec., v.r.  
 
 
32. 
 
Na temelju članka 3. stavka 15. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (''Narodne 
novine'', broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 
i 110/04) i članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa  
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dubrovačka'', broj 5/01 i 6/04), Općinsko 
vijeće općine Župa dubrovačka na 13. 
sjednici održanoj dana 2. kolovoza 2006., 
donijelo je  
 

P R O G R A M 
obavljanja komunalnih djelatnosti od 

lokalnog značenja 
za Općinu Župa dubrovačka u 2006. 

godini 
 
  
A. PREDMET PROGRAMA  
 
 Općinsko poglavarstvo Općine Župa 
dubrovačka Programom obavljanja 
komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja 
za Općinu Župu dubrovačku odredilo je 
način, opseg i kakvoću obavljanja pojedine 
komunalne djelatnosti (članak 3. Odluke o 
drugim komunalnim djelatnostima od 
lokalnog značenja za Općinu Župu 
dubrovačku ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka", broj _/06.) od lokalnog 
značenja za Općinu Župa dubrovačka. 
  
 Tim programom obuhvaćene su 
sljedeće djelatnosti:  
 

1. održavanje izvora i javnih fontana, 
2. deratizacija i dezinsekcija, 
3. održavanje nekoncesioniranih plaža, 

luka i lučica, 
4. čišćenje priobalnog mora, 
5. hvatanje odbjeglih i napuštenih 

životinja, 
6. Božićno ukrašavanje, 
7. javno oglašavanje, 
8. označavanje naselja, ulica, trgova i 

zgrada, 
9. uklanjanje protupravno postavljenih 

predmeta na javnim površinama, 
10. uređenje i održavanje okoliša škola, 

dječjih i školskih igrališta, 
11. održavanje i uređenje javne 

hidrantske mreže, 
12. održavanje protupožarnih putova, 

13. održavanje crkvica i ostalih 
spomenika kulture i spomenika iz 
Domovinskog rata, 

14. održavanje domova kulture, 
 
15. održavanje športskih objekata. 

 
 
B.  OPIS I OPSEG POSLOVA 
ODRŽAVANJA 
 
 
1.   Održavanje izvora i javnih fontana 
  
 Cilj aktivnosti održavanje izvora i 
javnih fontana je konačna uređenost i 
komunalna opremljenost područja.  
 Javne fontane moraju se održavati u 
funkcionalnom stanju. Održavanje 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, a u izvansezonskom razdoblju 
jedanput mjesečno. Održavanje fontana 
odnosi se na fontanu Mlini. 
 Izvori na području Župe dubrovačke 
će se sanirati i održavati u funkcionalnom 
stanju. Obavit će se neophodni građevinski 
radovi i vodoinstalaterski radovi za 
dovođenje izvora u funkciju. 
 
Obavljanje:…………….Župa dubrovačka 
d.o.o. – prema ugovoru 
Financiranje:…………..iz komunalne 
naknade. 
Procjena troškova……. 120.000,00 kuna. 
 
 
2.   Deratizacija i dezinsekcija  
 
2.1. Deratizacija javnih površina 
 
 Obvezatna (preventivna) deratizacija 
je metoda uništavanja i suzbijanja opasnih 
glodavaca kao mogućih izvora zaraze. 
Provodit će se u kanalizacijskim sustavima, 
odlagalištima otpadnih tvari, uz obalu mora, 



Općina Župa dubrovačka       Službeni glasnik broj 6       Srebreno, 2. kolovoza 2006. 
 

 48

uz vodotoke, na zelenim površinama, okolini 
kontejnera i spremnika za smeće i provodit 
će se dva puta tijekom kalendarske godine: u 
proljeće (ožujak i travanj) i jesen (listopad, 
studeni). 
 Obvezatna deratizacija drugih  
 
subjekata u što spadaju objekti za javnu 
vodoopskrbu, objekti za promet namirnica, 
objekti organizacije zdravstva, odgojno-
obrazovni objekti, stambeni objekti i ostali 
objekti poduzeća i drugih pravnih osoba. 
 
2.2. Dezinsekcija javnih površina 
 
 U obvezatnu (preventivnu) 
dezinsekciju spadaju postupci suzbijanja 
komaraca, muha i sl. Dezinsekcija letećih 
komaraca (adulta) bi se obavila primjenom 
ULV aplikatora metodom hladnog 
zamagljivanja u kasnim večernjim satima 
javnim površinama u naseljima Općine. 
Akcija bi se izvela u dva navrata i to u 
mjesecu srpnju i kolovozu. 
 Dezinsekcija larvi komaraca obavila bi 
se u tri navrata (svibanj, lipanj i srpanj) i to u 
različitim vodenim recipijentima koji su 
legla komaraca (septičke jame, potoci i 
kanali oborinskih voda te spremnici vode u 
okolici domaćinstava, vrtovima i drugim 
obradivim površinama. 
 Dezinsekcija muha kao potencijalnih 
prenositelja crijevnih zaraznih bolesti vršit 
će se osobito u područjima gdje postoji 
navika držanja i uzgoja domaćih životinja te 
bi obuhvatila kontejnere i odlagališta otpada 
područja Župe dubrovačke, a vršila bi se tri 
puta tijekom ljetnih mjeseci. 
 
Obavljanje:……………. Sanitat d.o.o. – 
Dubrovnik – prema ugovoru 
Financiranje:………….. iz komunalne 
naknade. 
Procjena troškova.……. 120.000,00 kuna. 
 
 
3. Održavanje nekoncesioniranih plaža, 
luka i lučica 

  
 Ova djelatnost podrazumijeva 
održavanje uređenih i neuređenih morskih 
plaža, obale i infrastrukture koja nije u 
sustavu koncesioniranja, kao dijelu 
pomorskog dobra u općoj upotrebi koje se  
 
nalazi na području Općine Župa dubrovačka, 
a sukladno posebnom programu.  
 
Obavljanje:……………odabrani izvoditelji 
- prema ugovoru. 
Financiranje:………… iz komunalne 
naknade. 
Procjena troškova:……540.000,00 kn. 
 
 
4.   Čišćenje priobalnog mora 
  
 Priobalno more čisti se od otpadaka 
koji su dospjeli s kopna  ili s mora na 
području Općine. Ova djelatnost se obavlja u 
razdoblju od 01. svibnja do 31. listopada i 
prema potrebi. 
 
Obavljanje:…………… Turistička 
zajednica općine Župa dubrovačka – prema 
ugovoru 
Financiranje:…………. iz komunalne 
naknade. 
Procjena troškova:……10.000,00 kuna. 
 
 
5.   Hvatanje odbjeglih i napuštenih 
životinja  
 
 Hvatanje odbjeglih i napuštenih 
životinja obuhvaća:  
 

 hvatanje pasa, mačaka i ostalih 
lutalica,  

 cijepljenje, čuvanje i hranidbu 
uhvaćenih lutalica,  

 udomljavanje ili neškodljivo 
uklanjanje uhvaćenih lutalica,  

 prikupljanje i neškodljivo uklanjanje 
uginulih životinja.  

Ova se djelatnost provodi neprekidno 
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tijekom cijele godine s posebnim 
intenzitetom pred turističku sezonu. 
 
Obavljanje:……………..Sanitat d.o.o. – 
Dubrovnik – prema ugovoru. 
Financiranje:………….. iz komunalne 
naknade. 
Procjena troškova:……..25.000,00 kuna. 
 
 
6.   Božićno ukrašavanje Općine  
  
 Božićno ukrašavanje obuhvaća 
aktivnost uređenja mjesta i kićenja crkvica, 
kapelica i kandelabera javne rasvjete na 
području Općine, a sukladno posebnom 
programu. 
 
Obavljanje:………………odabrani 
izvoditelji - prema ugovoru. 
Financiranje:…………….iz komunalne 
naknade. 
Procjena troškova:………80.000,00 kuna. 
 
 
7.  Javno oglašavanje  
  
 Javno oglašavanje obuhvaća poslove 
postavljanja reklamnih panoa na posebno 
određenim mjestima, uređenje postojećih 
oglasnih tabli i skidanje starih plakata te 
zamjena novim. 
 
Obavljanje:……………. odabrani 
izvoditelj – prema ugovoru  
Financiranje:………….  iz komunalne 
naknade 
Procjena troškova:…….10.000,00 kuna. 
 
 
8.  Označavanje naselja, ulica, trgova i 
zgrada  
  
 Ova djelatnost obuhvaća postavljanje i 
održavanje oznaka (ploča) naselja gdje još 
nisu postavljena, te dizajniranje, postavljanje 
i održavanje oznaka trgova, zgrada, ulica i 
stambenih objekata.    

 Ista se obavlja tako da sve oznake 
budu uvijek u urednom stanju i lako 
uočljive.  
 
Obavljanje:……………..odabrani 
izvoditelj - prema ugovoru. 
Financiranje:…………...iz komunalne 
naknade. 
Procjena troškova:……..80.000,00 kuna. 
 
 
9.  Uklanjanje protupravno postavljenih 
predmeta, osiguranje  
      radova održavanja i sprječavanja 
nezakonitog djelovanja 
      na javnim površinama Općine 
  
 Ova se djelatnost obavlja temeljem 
Odluke o komunalnom redu Općine Župa 
dubrovačka, a izvršava se rješenjem 
komunalnog redarstva.  
  
Obavljanje:………………..Župa 
dubrovačka d.o.o. prema ugovoru. 
Financiranje:……………...iz Proračuna 
Općine 
Procjena troškova:………..50.000,00 kuna. 
 
 
10. Uređenje i održavanje okoliša škola, 
dječjih i školskih igrališta  
 
 Djelatnost iz ove aktivnosti odnosi se 
na nastavak uređenja igrališta u Buićima, na 
manje građevinske radove na uređenju i 
održavanju okoliša osnovne škole Župa 
dubrovačka, kao i područnih škola u 
Postranju i Brgatu, te na uređenju dječjih 
igrališta u parku Srebreno i kod 
Hidroelektrane u Platu te na ostalom 
području Općine gdje se stvori mogućnost 
uređenja dječjih igrališta. Aktivnost će se 
obavljati temeljem ugovora o održavanju 
javnih površina, javnog zelenila i javne 
rasvjete, te i u suradnji s osnovnom školom i 
DVD-om. 
Obavljanje:……………..odabrani 
izvoditelj prema ugovoru. 
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Financiranje:…………...iz komunalne 
naknade. 
Procjena troškova:……..200.000,00 kuna. 
 
 
11. Održavanje i uređenje javne 
hidrantske mreže 
  
 Ova djelatnost je od velikog značenja 
za Općinu glede zaštite od požara, napajanja 
auto cisterni i zalijevanja zelenila na 
cvjetnim otocima i u Parku Srebreno. 
Obavljat će se u suradnji s DVD-om Župa 
dubrovačka, Vodovodom d.o.o. Dubrovnik i 
Turističkom zajednicom općine Župa 
dubrovačka. Tijekom pripreme za turističku 
sezonu izvršit će se popravak oštećenih 
hidranata, poglavito u turističkim 
područjima, te vršiti kontinuirani popravci i 
dopune da hidranti budu stalno u funkciji.  
  
Obavljanje:………………..Vodovod d.o.o. 
Dubrovnik i DVD Župa dubrovačka. 
Financiranje:…………….. iz komunalne 
naknade. 
Procjena troškova:………..30.000,00 kuna.  
 
 
12. Održavanje protupožarnih putova  
  
 Aktivnost održavanja protupožarnih 
putova sastoji se u redovnom čišćenju 
protupožarnih putova prije ljetnog perioda, 
redovitom održavanju prohodnih svih 
protupožarnih putova, saniranju propusta na 
protupožarnim putovima, te u slučaju većih 
požara žurno probijanje novih da bi se 
spriječilo širenje požara. Obavljat će se u 
suradnji s DVD-om Župa dubrovačka. 
          
Obavljanje:………………DVD Župa 
dubrovačka i odabrani izvoditelji prema 
ugovoru. 
Financiranje:…………….iz komunalne 
naknade. 
Procjena troškova:………90.000,00 kuna. 
 

 
13. Održavanje crkvica i ostalih 
spomenika kulture 
       i spomenika iz Domovinskog rata  
  
 Osnovni cilj ove aktivnosti je 
omogućiti normalno odvijanje vjerskih 
obreda u crkvicama kojima prijeti 
propadanje i daljnja devastacija od 
dotrajalosti. Unutar ove aktivnosti predviđa 
se pomoć u materijalu i stručna pomoć na 
zaustavljanju devastacije i propadanja 
vrijednog povijesnog blaga Općine.  
  
 
Obavljanje:………………..odabrani 
izvoditelj prema ugovoru 
Financiranje:……………...iz komunalne 
naknade. 
Procjena troškova:………..400.000,00 
kuna. 
 
 
14. Održavanje domova kulture 
  
 Ova djelatnost obuhvaća neophodne 
popravke domova kulture odnosno domova 
mladeži na području Općine (u naselju Donji 
Brgat, Martinovići i Buići) da bi isti zadržali 
svoju funkciju, odnosno da se njihova 
funkcija prošiti u cilju okupljanja mladeži. 
 
Obavljanje:………………..odabrani 
izvoditelj prema ugovoru. 
Financiranje:……………...iz Proračuna 
Općine 
Procjena troškova:………..260.000,00 
kuna. 
 
 
15. Održavanje športskih objekata  
 
 Ova djelatnost podrazumijeva manje 
građevinske zahvate na uređenju i 
održavanju športskih objekata na području 
Općine. Obavlja se prema posebnom 
Programu, a temeljem ugovora s 
najpovoljnijim ponuditeljem. 
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Obavljanje:……………..odabrani 
izvoditelj prema ugovoru. 
Financiranje:…………...iz Proračuna 
Općine 
Procjena troškova:……..410.000,00 kuna. 
 
     
 Ovaj program stupa na snagu objavom 
u "Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka", a primjenjivat će se tijekom 
2006.godine. 
 
KLASA: 363-01/06-01/89 
URBROJ: 2117/08-02-06-3  
 
Srebreno, 2. kolovoza 2006.  
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

              Drago Njavro, dipl. oec., v.r.  
 
 
33. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01 i 6/04), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 13. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 2. 
kolovoza 2006. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 
 Općinsko vijeće Općine Župe 
dubrovačka prihvaća Sporazum Općine Župa 
dubrovačka s Bratstvom sv. Josipa radnika u 
svezi reguliranja obveza nastalih ustupanjem 
zemljišta Bratstva sv. Josipa radnika Općini 
Župa dubrovačka. 
 
 Sporazum Općine Župa dubrovačka s 
Bratstvom sv. Josipa radnika stupa na snagu 
danom potpisa sporazumnih strana. 
 
KLASA: 350-01/98-01/14 
URBROJ: 2117/08-02-06-7 
 

Srebreno, 2. kolovoza 2006.  
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

              Drago Njavro, dipl. oec., v.r.  
 
 
 
OPĆINSKO POGLAVARSTVO 
 
34. 
 
Na temelju članka 46. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'' br. 5/01 i 6/04), Općinsko 
poglavarstvo Općine Župa dubrovačka na 
20. sjednici, održanoj 28. srpnja 2006., 
donijelo je sljedeću 
 

O D L U K U 
 o Izmjenama i dopunama   

Plana redovnog upravljanja pomorskim 
dobrom na području Općine Župa 

dubrovačka za 2006. godinu 
 

I. 
 
Na stranici 18. Plaža Srebreno u Planu 
redovnog upravljanja pomorskim dobrom na 
području Općine Župa dubrovačka za 2006. 
godinu u Popisu djelatnosti  
iza stavke – Izleti/obuka ronilaca  
dodaje se nova stavka koja glasi:  
- iznajmljivanje ležaljki, kom. 30 
 

II. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objaviti će se u Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka.  
 
 
KLASA: 947-01/05-01/34 
URBROJ: 2117/08-03-06-5 
 
Srebreno, 28. srpnja 2006.  
 
             Predsjednik Općinskog poglavarstva 
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             Silvio Nardelli, v.r.  
 
 


