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02. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01, 6/04 i 5/06) Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 16. 
sjednici održanoj 28. ožujka 2007. godine 
donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća Godišnje financijsko 
izvješće Župe dubrovačke d.o.o. za 2006. 
godinu. 
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Godišnje financijsko izvješće Župe 
dubrovačke d.o.o. za 2006. godinu sastavni 
je dio ovog zaključka i isti se ne objavljuje u 
Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka nego na oglasnoj ploči Općine. 
 
KLASA: 363-01/07-01/33 
URBROJ: 2117/08-02-07-4 
 
Srebreno, 28. ožujka 2007. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
 
 
03. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01, 6/04 i 5/06) Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 16. 
sjednici održanoj 28. ožujka 2007. godine 
donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća raspodjelu rezultata 
poslovanja za 2006. godinu.    

 
Raspodjela rezultata poslovanja za 

2006. godinu sasatavni je dio ovog zaključka 
i ne objavljuje se u Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka. 
 
KLASA: 400-08/06-01/01  
URBROJ: 2117/08-02-07-13 
 
Srebreno, 28. ožujka 2007. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
 ___________________________________           

 
04. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01, 6/04 i 5/06) Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 16. 
sjednici održanoj 28. ožujka 2007. godine 
donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća Konsolidirano 
financijsko izvješće za 2006. godinu. 

 
Konsolidirano financijsko izvješće za 

2006. godinu sastavni je dio ovog zaključka i 
isti se ne objavljuje u Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka nego na oglasnoj 
ploči Općine. 
 
KLASA: 400-08/06-01/01  
UR.BROJ: 2117/08-02-07-14   
           
Srebreno, 28. ožujka 2007. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
____________________________________ 
 
05. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01, 6/04 i 5/06) Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 16. 
sjednici održanoj 28. ožujka 2007. godine 
donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća raspodjelu rezultata 
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poslovanja po konsolidiranom financijskom 
izvješću za 2006. godinu.  

 
 Raspodjela rezultata poslovanja po 

konsolidiranom financijskom izvješću za 
2006. godinu sastavni je dio ovog zaključka i 
isti se ne objavljuju u Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka nego na oglasnoj 
ploči Općine. 
 
KLASA: 400-08/06-01/01    
UR.BROJ: 2117/08-02-07-15 
          
Srebreno, 28. ožujka 2007. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
____________________________________ 
 
06. 
  
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01, 6/04 i 5/06) Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 16. 
sjednici održanoj 28. ožujka 2007. godine 
donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 
 Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća Programa kapitalnih 
investicija i kapitalnih donacija za 2007. 
godinu. 

 
 Programa kapitalnih investicija i 
kapitalnih donacija za 2007. godinu sastavni 
je dio ovog zaključka i isti se ne objavljuje u 
Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka nego na oglasnoj ploči Općine. 
 
KLASA: 400-01/07-01/02  
UR.BROJ: 2117/08-02-07-3   
           

Srebreno, 28. ožujka 2007. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
____________________________________ 
 
07. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01, 6/04 i 5/06) Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 16. 
sjednici održanoj 28. ožujka 2007. godine 
donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 
 Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća Plan nabave za 2007. 
godinu. 

 
 Plan nabave za 2007. godinu sastavni 
je dio ovog zaključka i isti se ne objavljuje u 
Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka nego na oglasnoj ploči Općine. 
 
KLASA: 400-01/07-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-07-3 

 
Srebreno, 28. ožujka 2007. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
____________________________________ 
 
08. 
 
Na temelju članka 28. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu ("Narodne 
novine", broj 26/03. - pročišćeni tekst, 
82/04, 110/04 i 178/04.) i članka 46. Statuta 
Općine Župa dubrovačka ("Službeni glasnik 
općine Župa dubrovačka", broj 5/01., 6/04. i 
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5/06), Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka  na 16. sjednici, održanoj 28. 
ožujka 2007. godine donijelo je 
 

P  R  O  G  R  A  M 
održavanja komunalne infrastrukture za 

2007. godinu 
 
 PREDMET PROGRAMA 
 
 Ovim programom utvrđuje se opis i 
opseg poslova održavanja komunalne 
infrastrukture s procjenom pojedinih 
troškova po djelatnostima, a koje se 
financiraju iz komunalne naknade (Članak 
22. stavak 1. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu), i to za: 
 
1.  odvodnju atmosferskih voda, 
2.  održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi 
na čišćenje javnih površina, 
3.  održavanje javnih zelenih površina, 
4.  održavanje nerazvrstanih cesta, 
5.  održavanje groblja  i   
6.  održavanje javne rasvjete. 
 
OPIS I OPSEG POSLOVA 
REDOVITOG ODRŽAVANJA 
 
1. Odvodnja atmosferskih voda 
 
 Odvodnja atmosferskih voda, na 
području Općine Župa dubrovačka, sastavni 
je dio obavljanja komunalne djelatnosti 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 
(Članak 3. stavak 1. i 3. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu). 
  
 U 2007. godini za održavanje 
postojećeg sustava atmosferske odvodnje na 
području Općine Župa dubrovačka, potrebno 
je izdvojiti određena sredstva kako bi isti bio 
u stanju funkcionalne sposobnosti. Sastavni 
dijelovi sustava su slivnici, rešetke i otvoreni 
i zatvoreni kanali za atmosfersku odvodnju. 

Cestovni jarci i slivnici održavaju se tako da 
u svakom trenutku mogu primiti količinu 
oborina za koju su projektirani, pa se u tu 
svrhu redovito čiste i popravljaju.  
U tijeku vremenskih nepogoda i nakon njih 
obvezno je izvršiti pregled i čišćenje. 
 
 Na području Općine Župa dubrovačka 
postoje ulice koje nemaju izgrađen sustav za 
atmosfersku odvodnju, te će se taj dio 
rješavati realizacijom Programa izgradnje 
komunalne infrastrukture u narednom 
periodu. 
 
Obavljanje:………Župa dubrovačka  d.o.o.  
Financiranje:…….iz komunalne naknade. 
Procjena troškova : …100.000,00 kuna. 
 
2.  Održavanje čistoće u dijelu koji se 
odnosi na čišćenje javnih površina 
 
 Održavanje  čistoće obuhvaća ručno 
pometanje i strojno čišćenje javnih površina. 
To se obavlja na sljedeći način: 

 ručno pometanje i strojno čišćenje 
koje se obavlja na cijelom području 
Općine Župa dubrovačka ako je 
potrebito  

 ručno  i strojno pranje javnih 
površina odnosi se na pranje kolnika 
na općinskim prometnicama i pranje 
odlagališta kućnog otpada; 

 ručno čišćenje odvodnih jaraka i 
slivnika u pješačkim zonama provodi 
se sukladno čišćenju pripadajuće 
površine; 

 pražnjenje, čišćenje, pranje i 
održavanje košarica za otpad obavlja 
se sukladno čišćenju pripadajuće 
površine; 

 uklanjanje pregaženih životinja i 
njihovih ostataka obavlja se odmah 
na svim površinama Općine Župa 
dubrovačka, a koje su u programu 
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čišćenja;  
 uklanjanje trave i korova na svim 

javnim površinama Općine Župa 
dubrovačka. 

 
 Ostale javno prometne površine 
Općine Župa dubrovačka peru se ručno ili 
auto cisternom, prema potrebi, a po nalogu 
Jedinstvenog upravnog odjela općine Župa 
dubrovačka. 
 
Obavljanje:………Župa dubrovačka d.o.o. 
Financiranje:………iz komunalne naknade. 
Procjena troškova :…….300.000,00 kuna. 
 
3.  Održavanje javnih površina 
 
 Održavanje javnih površina posebno 
se odnosi na održavanje javnih zelenih 
površina, pješačkih staza, pješačkih zona, 
otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, 
dječjih igrališta i javnih prometnih površina, 
te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz 
naselje kad se ti dijelovi ne održavaju kao 
javne ceste po posebnom zakonu. 
 
3.1. Održavanje zelenih javnih površina 
 
 Osnovno održavanje zelenih javnih 
površina obavlja se na cijelom području 
Općine Župa dubrovačka, a osobito na ulazu 
u Mline, Plat i Soline, ispred zdravstvene 
stanice na Kuparskoj ulici, na području 
Kupara. 
 Osnovno održavanje sadrži osobito: 

 orezivanje i čišćenje nasada, 
 okopavanje i prihranjivanje nasada   
 plijevljenje nasada, 
 zalijevanje nasada, 
 tretiranje nasada zaštitnim 

sredstvima, 
 uklanjanje štetnika, 
 košenje travnjaka, 
 obnovu i popunu nasada, 

 sezonsku sadnju cvijeća, 
 uklanjanje i odvoz bilja/drveća koje 

smeta prometu i javnoj rasvjeti, 
 održavanje i čišćenje vodnjaka i 

fontana na zelenim javnim 
površinama, 

 održavanje i čišćenje staza, puteljaka 
i ostalih površina u sastavu javnih 
zelenih površina, 

 održavanje (pražnjenje, čišćenje, 
pranje, zamjena) košarica za otpatke 
u sastavu javnih zelenih površina, 

 nadzor nad zelenim javnim 
površinama, poglavito nad biljem i 

 manje građevinske zahvate. 
 
 Dodatno održavanje zelenih javnih 
površina obuhvaća: održavanje i izgradnju 
zidića, podzida i zidova, koje se obavlja 
prema potrebi i prema posebnom programu, 
zatim održavanje i bojenje ograda, rukohvata 
i vrtnih vrata, popravak i bojenje klupa za 
odmor i održavanje postojećih dječjih 
igrališta i sprava za igru. 
 
Obavljanje:………………Župa dubrovačka 
d.o.o. , DVD Župa dubrovačka, TZO Župa 
dubrovačka 
Financiranje:…….  iz komunalne naknade  
Procjena troškova :……. .400.000,00 kuna. 
 
4.  Održavanje nerazvrstanih cesta 
 
 Održavanje nerazvrstanih cesta znači 
održavanje površina kojima se koristi za 
promet po bilo kojoj osnovi i koje su 
pristupačne većem broju korisnika, a nisu 
razvrstane ceste prema posebnim propisima, 
te gospodarenje cestovnim zemljištem uz 
nerazvrstane ceste. 
 
4.1. Održavanje nerazvrstanih cesta s 
opremom 
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 Održavanje nerazvrstanih cesta 
obuhvaća: 

 održavanje opreme i prometne 
signalizacije na nerazvrstanim 
cestama, 

 nadzor nad stanjem nerazvrstanih 
cesta, 

 održavanje kolnika, 
 održavanje rubnjaka i staza,  
 održavanje površina koje služe za 

promet po bilo kojoj osnovi i 
pristupačne su većem broju korisnika 
i 

 održavanje nogostupa na razvrstanim 
i nerazvrstanim cestama. 

 
4.2. Održavanje opreme i prometne 
signalizacije 
       na nerazvrstanim cestama 
 
 Oprema i prometna signalizacija na 
nerazvrstanim cestama održava se na ovaj 
način: 

 oštećene odbojne i druge ograde i 
stupiće na prometnicama treba 
popraviti najkasnije tri dana od dana 
nastanka oštećenja, 

 odbojne i druge ograde treba redovito 
ličiti i održavati urednim, 

 oznake na kolniku (vodoravna 
prometna signalizacija) obnavljaju se 
najmanje jednom u godini, i to 
najkasnije do kraja mjeseca svibnja, 

 okomita prometna signalizacija 
dopunjuje se prema potrebi. 

 
4.3. Nadzor nad stanjem nerazvrstanih 
cesta 
 
 Redoviti nadzor nad stanjem 
nerazvrstanih cesta obavlja se pregledom 
jednom tjedno. 
    Izvanredni nadzor nad svim 
nerazvrstanim cestama obavlja se odmah, za 

vrijeme elementarnih nepogoda (jakih 
pljuskova, vjetrova i sl.) i nakon njihova 
prestanka. 
 
4.4. Održavanje kolnika 
 
 Kolnici se održavaju po sljedećim 
standardima: 

 kolnik mora biti očišćen od masnih 
mrlja, blata, prašine, smeća i drugih    

      otpadnih tvari, 
 krupniji otpaci ili predmeti, odroni 

kamenja ili dijelovi vozila oštećenih 
u prometnoj nezgodi uklanjaju se s 
kolnika odmah, a ako ne ugrožavaju 
sigurnost prometa, onda najkasnije 
prilikom redovitog pregleda, 

 pri pojavi poledice, kolnici se 
posipaju solju i drugim pogodnim 
materijalom, osobito na usponima i 
zavojima, a pri pojavi snijega, treba 
ga ukloniti s kolnika. U takvim 
okolnostima radovi na čišćenju i 
posipanju započinju odmah. 

 udarne rupe na kolniku zatvaraju se 
u najkraćem roku i to istim 
materijalom od kojega je 
napravljena kolnička konstrukcija i 

 iznimno, za vrijeme vremenskih 
nepogoda, rupe se mogu zatvoriti 
privremeno i drugim materijalom 
dok traje nepogoda.                                                    

   
4.5. Održavanje rubnjaka i staza 
 
 Rubnjake i staze (stube) treba stalno 
održavati, a oštećenja se odmah popravljaju. 
 
4.6. Održavanje površina koje služe za 
promet po bilo kojoj  osnovi i pristupačne 
su većem broju korisnika 
 
 Održavanje ovih javnih površina 
obavlja se po standardima koji vrijede i za 
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kolnike. 
 
4.7. Održavanje nogostupa na 
razvrstanim i nerazvrstanim cestama 
 
 Nogostupi se održavaju na način kao i 
kolnici, a oštećenja se popravljaju u 
rokovima kako je to određeno i za popravak 
udarnih rupa. 
 
Obavljanje:…………..odabrani izvoditelji - 
prema ugovoru, Župa dubrovačka d.o.o. 
prema Programu. 
Financiranje:…….. iz komunalne naknade . 
Procjena troškova:….680.000,00 kuna. 
 
5.  Održavanje groblja 
 
 Održavanje obuhvaća poslove: 
- održavanja prostora i zgrada za obavljanje 
ispraćaja i pokopa pokojnika  
-  održavanje grobnica u kojima su pokopani 
posmrtni ostaci značajnih povijesnih osoba.  
- održavanje prolaza između grobnica,  
zelenih površina  i  pješačkih staza, 
komunalnih instalacija, ogradnih i ostalih 
zidova. 
- održavanje spomen ploča palim 
braniteljima u Domovinskom ratu 
- ostala održavanja u suradnji s 
bratovštinama, a prema Odlukama 
Poglavarstva 
 
Obavljanje:…………….odabrani izvoditelj 
- putem ugovora i s Bratovštinama. 
Financiranje:……. iz komunalne naknade. 
Procjena troškova:……. 200.000,00 kuna. 
 
6.  Održavanje javne rasvjete 
 
 Održavanje javne rasvjete obuhvaća 
upravljanje, održavanje objekata i uređaja 
javne rasvjete, uključivši podmirivanje 
troškova električne energije za 
rasvjetljivanje javnih površina i javnih cesta 

koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih 
cesta, te dopunu javne rasvjete na području 
Općine prema Programu. 
 
Obavljanje:………..Župa dubrovačka d.o.o. 
Financiranje:…….. iz komunalne naknade. 
Procjena troškova:…320.000,00 kuna. 
 Ovaj program stupa na snagu danom 
objave u "Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka", a provodit će se tijekom 2007. 
godine. 
 
KLASA: 363-01/07-01/19 
URBROJ: 2117/08-02-07-3 

 
Srebreno, 28. ožujka 2007. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
____________________________________ 
 
09. 
 
26/03. – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 
178/04. ) i članka 46. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik općine Župa 
dubrovačka'' , broj 5/01, 6/04 i 5/06), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
16. sjednici, održanoj 28. ožujka 2007. 
godine donijelo je  
 

P R O G R A M 
gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2007. godinu                                  
 
    Ovim programom koji je u skladu s 
Programom mjera za unapređenje stanja u 
prostoru i potrebe uređenja zemljišta u 
skladu s postavkama dokumenata prostornog 
uređenja, te Planom razvojnih programa koji 
se donose na temelju posebnih propisa, 
naročito se utvrđuje : 
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1. Opis poslova s procjenom troškova 
za gradnju objekata i uređaja, te za 
nabavu opreme i 

 
2. Iskaz financijskih sredstava 

potrebnih za ostvarivanje Programa s 
naznakom izvora financiranja 
djelatnosti. 

 
    U 2007. godini posebno će se djelovanje 
usmjeriti na početak izgradnje groblja na 
Dupcu, na izgradnju i rekonstrukciju 
nerazvrstanih cesta i javnih prometnih 
površina, na izgradnju odnosno proširenje 
javne rasvjete na području Općine,  te 
županijskih cesta koje su od interesa za 
Općinu Župa dubrovačka. 
 
    U svezi navedenog daje se prikaz 
djelatnosti koje su sastavni dio ovog 
Programa s napomenom da su ukupna 
sredstva iskazana u Programu osigurana u 
proračunu Općine Župa dubrovačka. Izvor 
financiranja je prihod od komunalnog 
doprinosa. 
 
Ulaganja u groblje Dubac 
 
Na osnovu idejnog rješenja potrebno je 
izraditi idejni projekt groblja Dubac kao 
podlogu za ishodovanje lokacijske dozvole.  
Nakon toga izradit će se  izvedbeni projekt 
groblja te započeti s realizacijom. 
Istovremeno će se izvršiti kupnja zemljišta 
za potrebe groblja već u prvoj fazi i iz 
sredstava komunalnog doprinosa u prvom 
tromjesečju. 
Za financiranje ovog projekta osigurana su 
sredstva u iznosu od 2,000.000,00 kn iz 
komunalnog doprinosa. 
 
Ulaganja u nerazvrstane ceste  
 

Radi poboljšanje turističke ponude, Općina 
se odlučila izvršiti rekonstrukciju 
nerazvsranih cesta i to: 
- ulaganja u cestu Spoj D8 – ul. F. Tuđmana 
– cafe Porto 
- ulaganja u cestu Popolica – Prosječine 
- ulaganja u cestu Donji Brgat 
- ulaganja u cestu Sopline 
- ulaganja u cestu Mlini – D8-cafe G 
- ulaganja u cestu i parkiralište Trgovište /PZ 
Marko Marojica – kuća Duper/ 
- izrada projektne dokumentacije reko- 
nstrukcije cesta i raskrižja 
 
Za financiranje ovog projekta osigurana su 
sredstva u iznosu od 400.000,00 kn iz 
prihoda komunalnog doprinosa. 
 
Ulaganja u javno prometne površine 
 
Radi poboljšanja turističke ponude područja 
općine Župa dubrovačka, Općina je u svoj 
program stavlja slijedeće: 
- izgradnja šetnice lungo mare između 
Srebrenog i Kupara 
- izgradnja nogostupa Zdravstvena stanica – 
nova osnovna škola 
- ulaganje u parking Kupari 
- ulaganja u pješačku stazu Plat 
- ulaganja u francuski put Mihaica-Duper 
- izgradnja autočekaonica uz ceste 
- izgradnja vidikovaca, parkinga i odmorišta 
uz državnu cestu D8. 
- izrada projektne dokumentacije uređenja 
javnih zelenih površina 
- izrada projektne dokumentacije nogostupa 
od Srebrenog do Plata uz JTC 
- izrada projektne dokumentacije vidikovaca, 
odmorišta i šetnica  
- kupnja zemljišta potrebnog za izgradnju 
nogostupa. 
 
Izgradnja šetnice lungo-mare od Srebrenog 
do Kupara neophodna je jer se time dobiva 
dodatna turistička ponuda našeg područja, te 
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bi postojala mogućnost razvoja trgovine i 
ugostiteljstva za potrebe turista.  
Izgradnja nogostupa od zdravstvene stanice 
do osnovne škole stvorili bi se povoljni 
uvjeti za dolazak i odlazak djece u školu i 
time djeca uklonila sa kolnika. 
Izgradnjom autočekaonica uz nerazvrstane, 
lokalne i županijske ceste unapredili bi se 
uvjeti čekanja javnog prijevoza i otvorile 
mogućnosti trgovine za potrebe stanovništva 
i turista. 
Izgradnja vidikovaca, parkinga i odmorišta 
uz državnu cestu dobili bi se dodatni 
turistički sadržaji za brojne turiste i izletnike. 
Radi bolje pripreme  nastavka uređenja 
javnih površina potrebno je izraditi 
projektnu dokumentaciju  kao podlogu za 
izradu Programa izgradnje komunalne 
infrastrukture u slijedećoj godini. 
Sredstva osigurana za ovaj Program iz 
komunalnog doprinosa iznose 800.000,00 
kn. 
 
Ulaganja u javnu rasvjetu 
 
Rekonstrukcijom dijela nerazvrstanih cesta, 
izgradnjom šetnica, nogostupa  neophodno je 
izvršiti dopunu javne rasvjete uz navedene 
šetnice. 
Sredstva osigurana za ovaj dio Programa 
iznose 800.000,00 kn i osiguravaju se ih 
komunalnog doprinosa. 
 
Ovaj Program stupa na snagu objavom u 
Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka, a primjenjivati će se tijekom 
2007. godine. 
 
KLASA: 363-01/07-01/20  
UR.BROJ: 2117/08-02-07-3   
           
Srebreno, 28. ožujka 2007. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 

 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
____________________________________ 
 
10. 
 
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, 6/04 i 5/06), 
Općinsko vijeće općine Župa dubrovačka na 
16. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2007. 
godine 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: 
 

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, 
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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. 
 

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: 363-01/07-01/21    
URBROJ: 2117/08-02-07-3 
 
Srebreno, 28. ožujka 2007. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 

 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
____________________________________ 
 
11. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01, 6/04 i 5/06) Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 16. 
sjednici održanoj 28. ožujka 2007. godine 
donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 
 Općinsko vijeće Općine Župe 
dubrovačka prihvaća izvješće o radu 
Općinskog poglavarstva Općine Župa 
dubrovačka za razdoblje od 01. siječnja do 
31. prosinca 2006. godine. 
 
 Izvješće o radu Općinskog 
poglavarstva Općine Župa dubrovačka za 
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 
2006. godine sastavni je dio ovog zaključka i 
isti se ne objavljuje u Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka nego na oglasnoj 
ploči Općine. 
 
KLASA: 363-01/06-01/161  
UR.BROJ: 2117/08-02-07-6   
           
Srebreno, 28. ožujka 2007. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
____________________________________ 
 
12. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01, 6/04 i 5/06) Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 16. 
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sjednici održanoj 28. ožujka 2007. 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 31. 
prosinca 2006. godine. 

 
Izvješće o radu Župa dubrovačka 

d.o.o. i stanju komunalnih poslova za 
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 
2006. godine sastavni je dio ovog zaključka i 
isti se ne objavljuje u Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka nego na oglasnoj 
ploči Općine. 
 
KLASA: 363-01/07-01/38    
URBROJ: 2117/08-02-07-3 
 
Srebreno, 28. ožujka 2007. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
____________________________________ 
 
13. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01, 6/04 i 5/06) Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 16. 
sjednici održanoj 28. ožujka 2007. godine 
donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća Godišnje financijsko 
izvješće Župe dubrovačke d.o.o. za 2006. 
godinu. 

 

Godišnje financijsko izvješće Župe 
dubrovačke d.o.o. za 2006. godinu sastavni 
je dio ovog zaključka i isti se ne objavljuje u 
Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka nego na oglasnoj ploči Općine. 
 
KLASA: 363-01/07-01/33    
URBROJ: 2117/08-02-07-4 
 
Srebreno, 28. ožujka 2007. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
____________________________________ 
 
14. 
 
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, 6/04 i 5/06), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 16.  
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 28. 
ožujka 2007. 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, 10/03 i 2/04) članak 
3. mijenja se i glasi: 
 ''Naknada vijećnicima i članovima 
Poglavarstva za njihovo sudjelovanje u radu  
Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva i 
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vijeća nacionalnih manjina utvrđuje se kako 
slijedi: 
donačelnik općine  1.500,00 kuna, neto, 
predsjednik vijeća 1.500,00 kuna, neto,  
zamj. Predsjed. vijeća     600,00 kuna, neto,  
član poglavarstva 1.200,00 kuna, neto, 
član općinskog vijeća    400,00 kuna, neto, 
predsjednik mjes. Odb.  200,00 kuna, neto, 
član mjesnog odbora      50,00 kuna, neto, 
član vijeća nacion. manj. 50,00 kuna, neto, 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osam 
dana nakon objave u ''Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka, a primjenjuje se 
od 1. ožujka 2007. godine''. 

 
KLASA: 011-01/01-01/04     
URBROJ: 2117/08-02-07-7 
 
Srebreno, 28. ožujka 2007. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
____________________________________ 
 
15. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 5/01, 6/04 i 5/06), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
svojoj 16. sjednici održanoj 28. ožujka  
2007. godine donijelo je  
 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
 

I 
 
Ograničava se promet vozilima ulicom Dr. 
Frana Tuđmana i to od zgrade Vila Lada do 
spoja sa pristupnom cestom za Mline (kod 
kuće Goga) izuzev vozilima sa dozvolom u 

vremenu od 15. svibnja 2007. godine do 15. 
listopada 2007. godine.  
Od 15. listopada 2007.g. do 15. svibnja 
2008.g. promet se u istoj ulici ograničava u 
dane vikenda i to od petka u 16:00 sati do 
ponedjeljka u 06:00 sati. 
Iznimno od odredbi iz prethodnih stavaka za 
prometovanje ovom pješačkom zonom u 
hitnim intervencijama nije potrebno 
odobrenje: 
 - vozilima hitne pomoći 
 - vatrogasnim vozilima 
 - vozilima MUP-a 
 - vozilima istražnog suca i  
 - vozilima za otklanjanje elektro, PT 
i vodovodnih kvarova. 
 
Najveća dopuštena brzina kretanja vozila 
pješačkom zonom ograničava se na 20 km/h. 
 

II 
 

Prometovanje pješačkom zonom odobrit  će 
se vozilima čija “ukupna masa” ne prelazi 5 
tona, a za potrebe: 

1. osoba koje posjeduju garažno ili 
parkirno mjesto u ovoj ulici 

2. osoba koje posjeduju smještajne 
– iznajmljivačke jedinice 

3. dopreme robe za opskrbu 
ugostiteljskih objekata ili 
prodavaonica (od 06,00 do 9,00 
sati) 

4. prijevoza građevnog materijala, 
te odvoza građevnog i drugog 
otpada 

5. prijevoza pokućstva i ogrijeva 
6. prijevoza radi snimanja i 

održavanja priredbi 
7. državnog, županijskog, 

općinskog i vjerskog protokola 
8. prijevoza umrle osobe 
9. prijevoza članova uže obitelji radi 

odlaska na pogreb 
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Osobama koje posjeduju garažno ili parkirno 
mjesto odobrenje se izdaje bez vremenskog 
ograničenja. 
Osobe koje posjeduju vez  za plovilo u luci 
Srebreno svoja vozila mogu parkirati na 
obilježenim parking mjestima od zgrade Vila 
Lada do luke Srebreno. 
Odobrenje izdaje Jedinstveni upravni odjel 
Općine Župa dubrovačka. 
 

III 
 
Postavljanje prometne signalizacije kao i 
fiksnih prepreka na početku pješačke zone 
po ovom Zaključku izvršiti će Župa 
dubrovačka d.o.o  - Srebreno, a po nalogu i 
na teret Općine Župa dubrovačka. 
 
KLASA: 340-01/07-01/01     
URBROJ: 2117/08-03-07-3 
 
Srebreno, 28. ožujka 2007. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
____________________________________ 
 
16. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 5/01, 6/04 i 5/06), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
svojoj 16. sjednici održanoj 28. ožujka 2007. 
godine donijelo je  
 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
 

I 
 
Zabranjuje se promet vozilima ulicom 
Riviera i to od pristaništa Mlini (kod objekta 
vlasništvo hotela Mlini) u smjeru depadansa 
Studenac i ulice Uz Tupinu, izuzev vozilima  

sa dozvolom i to od 15. svibnja 2007. godine 
do 15. listopada 2007. godine. 
Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka za 
prometovanje ovom pješačkom zonom u 
hitnim intervencijama nije potrebno 
odobrenje: 
 - vozilima hitne pomoći 
 - vatrogasnim vozilima 
 - vozilima MUP-a 
 - vozilima istražnog suca i  
 - vozilima za otklanjanje elektro, PT 
i vodovodnih kvarova. 
Najveća dopuštena brzina kretanja vozila 
pješačkom zonom ograničava se na 20 km/h. 
 

II 
 

Prometovanje pješačkom zonom odobrit će 
se vozilima čija “ukupna masa” ne prelazi 5 
tona, a za potrebe: 

1. odvoza smeća  
2. dopreme robe za opskrbu 

prodavaonica ili ugostiteljskih 
objekata (u razdoblju od 06:00 do 
09:00 sati) 

3. dopreme plina 
4. prijevoza pokućstva i ogrijeva 
5. prijevoza građevnog materijala, 

te odvoza građevnog otpada 
6. prijevoza radi snimanja i 

održavanja priredbi 
7. prijevoza novca i drugih 

vrijednosti 
8. državnog, županijskog, 

općinskog i vjerskog protokola 
9. prijevoza teških invalida i 

bolesnih osoba 
10. prijevoza umrle osobe 
11. prijevoza članova uže obitelji radi 

odlaska na pogreb 
12. osoba koje posjeduju garažno 

/parking/ mjesto u ovoj ulici. 
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Osobama koje posjeduju garažno mjesto 
odobrenje se izdaje bez vremenskog 
ograničenja. 
Odobrenje izdaje Jedinstveni upravni odjel 
Općine Župa dubrovačka. 
 

III 
 
Postavljanje prometne signalizacije po ovom 
Zaključku izvršiti će Župa dubrovačka d.o.o. 
- Srebreno, a po nalogu i na teret Općine 
Župa dubrovačka. 
 
KLASA: 340-01/07-01/01     
URBROJ: 2117/08-03-07-5 
 
Srebreno, 28. ožujka 2007. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
____________________________________ 
 
17. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01, 6/04 i 5/06) Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 16. 
sjednici održanoj 28. ožujka 2007. godine 
donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

 U Povjerenstva za obilježavanje 
Dana općine Župa dubrovačka i Dana 
oslobođenja Župe  dubrovačke imenuju se: 

 
- gosp. Pasko Pendo, predsjednik 
- don. Miljenko Babaić, član 
- gosp. Mato Konjevod, član 
- gosp. Petar Srijemsi, član 
- gosp. Miran Miloslavić, član 
- gosp. Ivica Cumeljan, član 
- gosp. Ivo Car, član 

 Ovaj zaključak stupa na snagu 
danom donošenja. 
 
KLASA: 021-05/07-35/02    
URBROJ:2117/08-02-07-1 
 
Srebreno, 28. ožujka 2007. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
____________________________________ 
 
18. 
 
Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih 
površina (Službeni glasnik Dubrovačko-
neretvanske županije, br. 5/98, 6/98, 
Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 
1/03 i 4/06) Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka na 16. sjednici održanoj 28. 
ožujka 2007. godine donijelo je  
 

PLAN I PROGRAM 
KORIŠTENJA DIJELA JAVNIH  

POVRŠINA  
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA 

 
I. 

Planom korištenja javnih površina 
obuhvaćaju se slijedeće čestice zemlje:  
- 1717, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 

1710, 1700, 1671, 1698, 782/4 i 456/1 
sve K.O. Brašina, čest. zem. 622/2 i 1072 
K.O. Čibača, čest. zem. 760 K.O. 
Zavrelje, čest. zem. 323 k.o. Soline, .  

 
II. 

 
Programom korištenja javnih 

površina utvrđuje se namjena 
- čest. zem. 1717 na platou bivšeg kioska - 

za postavljanje drvenih montažnih kućica 
trgovačke, odnosno trgovačko-
ugostiteljske namjene (7 komada)  
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- čest. zem. 1707 uz šetnicu iznad manje 
plaže 4 m2 za prodaju sladoleda (park 
Srebreno) 

- čest. zem. 1704 uz pristupnu cestu za 
Mline 10 parking mjesta, 

- čest. zem. 1705 uz pristupnu cestu za 
Mline 16 parking mjesta, 

- čest. zem. 1706 uz pristupnu cestu  za 
Mline 8 parking mjesta, 

- čest. zem. 1707 uz pristupnu cestu za 
Mline 1 parking mjesto, 

- čest. zem. 1708 uz pristupnu cestu za 
Mline 3 parking mjesta, 

- čest. zem. 1700 uz pristupnu cestu za 
Mline 32 parking mjesta, 

- čest. zem. 1671 uz pristupnu cestu za 
Mline 2 parking mjesta, 

- čest. zem. 323 k.o. Soline 5 parking 
mjesta, 

- čest. zem. 456/1 (s.i.) k.o. Brašina - veći 
broj parking mjesta (točan broj utvrditi 
će se nakon izrade idejnog rješenja), 

- dio čest. zem. 782/4 (s.i.) k.o. Brašina – 
12 m2 za postavljanje ugostiteljskih 
stolova, 

- dio čest. zem. 1072 K.O. Čibača - 18 m2 
za postavljanje kioska za prodaju novina, 
cigareta i sl. robe i kioska za uslužnu 
djelatnost (osiguranje, agencija i sl.), 

- dio čest. zem. 1698 k.o. Brašina, iza 
Banja - 9 m2 za postavljanje kioska za 
prodaju novina, cigareta i sl. robe, 

- čest. zem. 622/2 (n.i.) ili 333/3 (s.i.) K.O. 
Čibača - za postavljanje više kioska 
različite namjene. 

 
III. 

 
Ovaj Plan i program korištenja dijela 

javnih površina Općine Župa dubrovačka 
stupa na snagu danom donošenja, a objaviti 
će se u ''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka''. 

 
IV. 

 
Stupanjem na snagu ovog Plana i 

programa prestaje važiti Plan i program 
korištenja dijela javnih površina Općine 
Župa dubrovačka (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', broj 4/06). 

 
KLASA: 363-05/07-01/02      
URBROJ: 2117/08-03-07-2 
 
Srebreno, 28. ožujka 2007. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
____________________________________ 


