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07. Zaključak o prihvaćanju Izmjena i 
dopuna Programa kapitalnih 
investicija i kapitalnih donacija za 
2008.                                                3. 

08. Izmjene i dopune Programa 
održavanja komunalne infrastrukture 
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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 24. 
sjednici održanoj 19. ožujka 2008. godine 
donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća Godišnje financijsko 
izvješće za 2007. godinu. 

 
Godišnje financijsko izvješće za 

2007. godinu sastavni je dio ovog zaključka i 
isti se ne objavljuje u Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka nego na oglasnoj 
ploči Općine. 



Općina Župa dubrovačka               Službeni glasnik broj 3                 Srebreno, 19. ožujka 2008. 
 

 
 

 
2 
 

 

 
KLASA: 400-01/08-01/03 
URBROJ: 2117/08-02-08-3 
 
Srebreno, 19. ožujka 2008. 

 
 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 24. 
sjednici održanoj 19. ožujka 2008. godine 
donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća Raspodjelu rezultata 
poslovanja za 2007. godinu.    

 
Raspodjela rezultata poslovanja za 

2007. godinu sastavni je dio ovog zaključka i 
ne objavljuje se u Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka nego na oglasnoj 
ploči Općine. 
 
KLASA: 400-01/08-01/04   
URBROJ: 2117/08-02-08-3 
 
Srebreno, 19. ožujka 2008. 
 
 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 24. 
sjednici održanoj 19. ožujka 2008. godine 
donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća Konsolidirano 
financijsko izvješće za 2007. godinu. 

 
Konsolidirano financijsko izvješće 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: 400-01/08-01/05  
UR.BROJ: 2117/08-02-08-3   
           
Srebreno, 19. ožujka 2008. 
 
 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 24. 
sjednici održanoj 19. ožujka 2008. godine 
donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća raspodjelu rezultata 
poslovanja po konsolidiranom financijskom 
izvješću za 2007. godinu.  
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 Raspodjela rezultata poslovanja po 

konsolidiranom financijskom izvješću za 
2007. godinu sastavni je dio ovog zaključka i 
isti se ne objavljuju u Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka nego na oglasnoj 
ploči Općine. 
 
KLASA: 400-01/08-01/05    
UR.BROJ: 2117/08-02-08-3 
          
Srebreno, 19. ožujka 2008. 
 
 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 24. 
sjednici održanoj 19. ožujka 2008. 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 2008. 
godinu. 

 
 Programa kapitalnih investicija i 
kapitalnih donacija za 2008. godinu sastavni 
je dio ovog zaključka i isti se ne objavljuje u 
Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka nego na oglasnoj ploči Općine. 
 
KLASA: 400-06/07-01/14  
UR.BROJ: 2117/08-02-08-8   
           
Srebreno, 19. ožujka 2008. 

 
 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 26. Statuta 
Općine Župa dubrovačka ("Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka" br. 5/01, 6/04 i 
5/06) Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka na 24. sjednici održanoj 19. 
ožujka 2008. godine donijelo je  
 

IZMJENE I DOPUNE 
Programa održavanja komunalne 

infrastrukture  
za 2008. godinu 

 
 Program održavanja komunalne 
infrastrukture („Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka“, broj 16/07) mijenja se na 
slijedeći način: 
 
 U podnaslovu „4. Održavanje 
nerazvrstanih cesta“ riječi „Procjena 
troškova:……600.000,00 kn“ mijenjaju se u 
„Procjena troškova:……..1.200.000,00 kn“. 
 
 U podnaslovu „6. Održavanje javne 
rasvjete“ riječi „Procjena 
troškova:……500.000,00 kn“ mijenjaju se u 
„Procjena troškova:……..650.000,00 kn“. 
 
 Ove Izmjene i dopune  Programa 
stupaju na snagu danom objave u 
"Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka", a primjenjivat će se tijekom 
2008. godine. 
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KLASA: 363-01/07-01/184 
URBROJ: 2117/08-02-08-6 

 
Srebreno, 19. ožujka 2008. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
____________________________________ 
 
09. 
 
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (''Narodne 
novine'', broj 26/03. – pročišćeni tekst, 
82/04, 110/04 i 178/04.) 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 24. sjednici održanoj 19. 
ožujka 2008. godine donijelo je  
 

IZMJENE I DOPUNE  
Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2008. godinu                                                                 
 
Program gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2008. godinu 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 16/07) mijenja se na 
slijedeći način: 
 

U podnaslovu „Ulaganja u groblja“ 
pasus drugi mijenja se i glasi: 
 
„Za financiranje ovog projekta osigurana su 
sredstva u iznosu od 4,000.000,00 kn iz 
komunalnog doprinosa za 2008 godinu kao i 
neutrošena sredstva komunalnog doprinosa 
iz ranijih godina. Sredstva će se utrošiti 
izgradnjom groblja u Martinovićima u 
iznosu od 1.000,000,00 kn, te će se dodijeliti 

kapitalna donacija poduzeću Groblje Dubac 
u iznosu od 3.000,000,00 kn.“ 
 

U podnaslovu „Ulaganja u 
nerazvrstane ceste u prvom pasusu: 
- iza riječi „ul. F Tuđmana – Srebreno“ 
dodaje se „u iznosu od 519.000,00 kn“, 
- iza riječi „Mlini – D8 cafe G“ dodaje se „u 
iznosu od 1.851.000,00 kn“, 
- iza riječi „cesta i raskrižja“ dodaje se „u 
iznosu od 865.000,00 kn“, 
  
a u drugom pasusu „iznos od 310.823,60 kn“ 
mijenja se i u „iznos od 3.235.000,00 kn“, a 
iza riječi „za 2008. godinu“ dodaju se riječi 
„i iz tekućih prihoda poslovanja“.  
 
 U podnaslovu „Ulaganje u javno 
prometne površine“ u prvom pasusu: 
- iza riječi „Zdravstvena stanica – nova 
osnovna škola“ dodaje se „u iznosu od 
1.000.000,00 kn“, 
- iza riječi „postavljanje nadstrešnica uz 
ceste“ dodaje se „u iznosu od 300.000,00 
kn“, 
- iza riječi „odmorišta uz državnu cestu D8“ 
dodaje se „u iznosu od 300.000,00 kn“, 
- iza riječi „javnih zelenih površina“ dodaje 
se „u iznosu od 20.000,00 kn“. 
 
 U podnaslovu „Ulaganja u javnu 
rasvjetu“ iza prvog pasusa dodaje se novi 
pasus koji glasi: 
„U svoj program Općina je stavila slijedeće: 
- izgradnja javne rasvjete / dopuna rasvjetnih 
tijela i proširenje/ u iznosu od 500.000.00 kn 
- izgradnja javne rasvjete na nogostupu 
osnovna škola – zdravstvena stanica u iznosu 
od 500.000,00 kn 
- izgradnja javne rasvjete na dionici D8 – 
poslovna zona – Sveti Matija u iznosu od 
1.000.000,00 kn 
- izgradnja javne rasvjete na nogostupu – 
Mlini u iznosu od 350.000,00 kn“. 
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a u trećem pasusu „iznos od 621.647,20 kn“ 
mijenja se i glasi „iznos od 2.350.000,00 kn“ 
iz kojeg se dodaju riječi „a ostatak će se 
osigurati iz tekućih prihoda poslovanja“. 
 
 Ove Izmjene i dopune Programa 
stupaju na snagu danom objave u 
''Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka'', a primjenjivat će se tijekom 
2008. godine.  
 
KLASA: 363-01/07-01/183  
UR.BROJ: 2117/08-02-08-6   
           
Srebreno, 19. ožujka 2008. 
 
 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, 5/06 i 10/06), 
Općinsko vijeće općine Župa dubrovačka na 
24. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2008. 
godine donijelo je  
 
 

P R O G R A M 
obavljanja komunalnih djelatnosti od 

lokalnog značenja 
za Općinu Župa dubrovačka u 2008. 

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 6/06.) 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. hvatanje odbjeglih i napuštenih 

životinja, 
5. Božićno ukrašavanje, 
6. označavanje naselja, ulica, trgova i 

zgrada, 
7. uklanjanje protupravno postavljenih 

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

dječjih i školskih igrališta, 
9. održavanje protupožarnih putova, 
10. održavanje crkvica i ostalih 

spomenika kulture i spomenika iz 
Domovinskog rata, 

11. održavanje domova kulture, 
12. održavanje športskih objekata. 

 
B.  OPIS I OPSEG POSLOVA 
ODRŽAVANJA 
 
 
1.   Održavanje izvora i javnih fontana 
  
 Cilj aktivnosti održavanje izvora i 
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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……. 170.000,00 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, 
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.……. 170.000,00 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, 



Općina Župa dubrovačka               Službeni glasnik broj 3                 Srebreno, 19. ožujka 2008. 
 

 
 

 
7 
 

 

a sukladno posebnom programu.  
 
Obavljanje:……………odabrani izvoditelji 
- prema ugovoru. 
Financiranje:………… iz komunalne 
naknade. 
Procjena troškova:……500.000,00 kn. 
 
 
4.   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 
tijekom cijele godine s posebnim 
intenzitetom pred turističku sezonu. 
 
Obavljanje:……………..Sanitat d.o.o. – 
Dubrovnik – prema ugovoru. 
Financiranje:………….. iz komunalne 
naknade. 
Procjena troškova:……..5.000,00 kuna. 
 
 
5.   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:………20.000,00 kuna. 
 
 
6.  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:……..50.000,00 kuna. 
 
 
7.  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:………..80.000,00 kuna. 
 
 
8. Uređenje i održavanje okoliša škola, 
dječjih i školskih igrališta  



Općina Župa dubrovačka               Službeni glasnik broj 3                 Srebreno, 19. ožujka 2008. 
 

 
 

 
8 
 

 

 
 Djelatnost iz ove aktivnosti odnosi se 
na nastavak uređenja igrališta, na manje 
građevinske radove na uređenju i održavanju 
okoliša osnovne škole Župa dubrovačka, kao 
i područnih škola u Postranju i Brgatu, te na 
uređenja dječjih igrališta u 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. 
Financiranje:…………...iz komunalne 
naknade. 
Procjena troškova:……..300.000,00 kuna. 
 
 
9. 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:………550.000,00 kuna. 
 
 
10. 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:………..350.000,00 
kuna. 
 
 
11. Održavanje domova kulture 
  
 Ova djelatnost obuhvaća neophodne 
popravke domova kulture odnosno domova 
mladeži na području Općine 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:………..50.000,00 kuna. 
 
 
12. 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. 
  
Obavljanje:……………..odabrani 
izvoditelj prema ugovoru. 
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Financiranje:…………...iz Proračuna 
Općine 
Procjena troškova:……..30.000,00 kuna. 
 
 
     
 Ovaj program stupa na snagu objavom 
u "Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka", a primjenjivat će se tijekom 
2008.godine. 
 
KLASA: 363-01/08-01/42    
URBROJ: 2117/08-02-08-3 
 
Srebreno, 19. ožujka 2008. 
 
 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 24. 
sjednici održanoj 19. ožujka 2008. godine 
donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 
 Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća Izmjena i dopuna 
Programa rada društva Župa dubrovačka 
d.o.o. za 2008. godinu. 

 
 Izmjene i dopune Programa rada 
društva Župa dubrovačka d.o.o. za 2008. 
godinu sastavni su dio ovog zaključka i iste 
se ne objavljuju u Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka nego na oglasnoj 
ploči Općine. 
 

KLASA: 402-07/07-01/116  
UR.BROJ: 2117/08-02-08-5   
           
Srebreno, 19. ožujka 2008. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
____________________________________ 
 
12. 
 
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 
24. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2008. 
godine, donijelo je  

 
PROGRAM 

utroška sredstava od naknade za 
eksploataciju mineralnih sirovina u 2008.  

 
Članak 1. 

 
Ovim Programom utroška sredstava od 
naknade za eksploataciju mineralnih sirovina 
u 2008. god (dalje: Program) utvrđuje se 
način utroška predmetnih sredstava.  
 

Članak 2. 
 
U 2008 god. temeljem naknade za 
eksploataciju mineralnih sirovina očekuje se 
prihod u iznosu od 180.000,00 koji se 
ostvaruje u 

- Pogonu za eksploataciju kamena iz 
kamenoloma ''DUBAC'' 

 
U cilju unapređenja gospodarstva i zaštite 
okoliša sredstva će se utrošiti za sljedeće 
namjene: 
- održavanje nerazvrst.  cesta  180.000,00 kn 
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Članak 3. 
 
Ovaj Program stupa na snagu danom 
donošenja i primjenjuje se od 01.01.2008.  
 
KLASA: 334-01/08-01/01    
URBROJ: 2117/08-02-08-3 
 
Srebreno, 19. ožujka 2008. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
____________________________________ 
 
13. 
 
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 
24. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2008. 
godine, donijelo je  
 

PRAVILNIK 
o ulaganju novčanih sredstava u poslovnu 

banku 
 

Članak 1. 
 
Ovim Pravilnikom propisuju se postupci i 
uvjeti ulaganja raspoloživih novčanih 
sredstva. 
 

Članak 2. 
 
Raspoloživim novčanim sredstvima na 
računu proračuna u skladu sa člankom 62. 
Zakona o proračunu upravlja Općinsko 
poglavarstvo općine Župa dubrovačka.  
 

Članak 3. 
 

Raspoloživa novčana sredstva ulažu se u 
poslovnu banku na rok do dvanaest mjeseci, 
uz najpovoljniju kamatnu stopu, a na temelju 
direktne pogodbe. 
 

Članak 4. 
 
Odluku o izboru banke iz članka 2. ovog 
Pravilnika donosi Općinsko poglavarstvo. 
 

Članak 5. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom 
usvajanja na Općinskom vijeću. 
 
KLASA: 450-01/08-01/03     
URBROJ: 2117/08-02-08-3 
 
Srebreno, 19. ožujka 2008. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
____________________________________ 
 
14. 
 
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 24. sjednici održanoj 19. ožujka  
2008. 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 
Banja izuzev vozilima sa dozvolom u 
vremenu od 15. svibnja 2008. godine do 15. 
listopada 2008. godine.  
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Od 15. listopada 2008. do 15. svibnja 2009. 
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 
 

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: 340-01/08-01/04 
URBROJ: 2117/08-02-08-3 
 
Srebreno, 19. ožujka 2008. 
 
 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 24. sjednici održanoj 19. ožujka 2008. 
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 
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Studenac i ulice Uz Tupinu, izuzev vozilima  
sa dozvolom i to od 15. svibnja 2008. godine 
do 15. listopada 2008. 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. 
 

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: 340-01/08-01/05     
URBROJ: 2117/08-02-08-3 
 
Srebreno, 19. ožujka 2008. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
____________________________________ 
 
16. 
 
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 24. 
sjednici održanoj 19. ožujka 2008. 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 



Općina Župa dubrovačka               Službeni glasnik broj 3                 Srebreno, 19. ožujka 2008. 
 

 
 

 
13 
 

 

- gosp. Ivo Car, član 
 Ovaj zaključak stupa na snagu 
danom donošenja. 
 
KLASA: 021-05/08-35/01       
URBROJ:2117/08-02-08-1 
 
Srebreno, 19. ožujka 2008. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
____________________________________ 
 
17. 
 
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 24. sjednici održanoj 19. 
ožujka 2008. 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, 1698, 782/4, 1423/3, 2257, 
456/1 i 775/6 sve K.O. Brašina, čest. 
zem. 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)  

- čest. zem. 1710 (n.i) KO Brašina uz 
ugostiteljski objekt PARK STRIJEŽICE 
površine 100 m2 za postavljanje 
ugostiteljskih stolova 

- ugostiteteljski objekt PARK 
STRIJEŽICE na čest. zem. 1710 (n.i.) 
K.O Brašina površine 24 m2 

- čest. zem. 1707 uz šetnicu iznad manje 
plaže 3 x po 5 m2  ukupno (12 m2) za 
prodaju sladoleda, kokica, kukuruza, i sl.  
(park Srebreno) 

- čest. zem. 775/6 (s.i.) K.O. Brašina – tri 
štanda za prodaju rukotvorina, izradu 
portreta i sl.   

- čest. zem. 1704 uz pristupnu cestu za 
Mline 13 parking mjesta, 

- čest. zem. 1705 uz pristupnu cestu za 
Mline 15 parking mjesta, 

- čest. zem. 1706 uz pristupnu cestu za 
Mline   5 parking mjesta, 

- čest. zem. 1707 uz pristupnu cestu za 
Mline   5 parking mjesto, 

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

- čest. zem. 1708 uz pristupnu cestu za 
Mline – 63 m2 za postavljanje 
ugostiteljskih stolova 

- čest. zem. 1700 uz pristupnu cestu za 
Mline 15 parking mjesta, 

- čest. zem. 1423/3 uz pristupnu cestu za 
Mline 1  parking mjesto, 

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

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

- dio čest. zem. 1072 K.O. Čibača – 
površine 18 m2 za postavljanje kioska za 
prodaju novina, cigareta i sl. robe i 
kioska za uslužnu djelatnost (osiguranje, 
agencija i sl.), 
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- dio čest. zem. 1698 k.o. Brašina, iza 
Banja - površine 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 2/07). 
 
KLASA: 363-05/08-01/04      
URBROJ: 2117/08-02-08-3 
 
Srebreno, 19. ožujka 2008. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
 
 
18.  
 
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 24. 
sjednici održanoj 19. ožujka 2008. godine 
donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

1) Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka daje suglasnost društvu Župa 
dubrovačka d.o.o. za potpisivanje Dodatka 
broj 1. uz Ugovor o dugoročnom kreditu od 
08. ožujka 2007. godine. 
 

2) Dodatka broj 1. uz Ugovor o 
dugoročnom kreditu od 08. ožujka 2007. 
godine sastavni je dio ovog zaključka. 
 
KLASA: 403-01/06-01/03      
URBROJ: 2117/08-02-08-4 
 
Srebreno, 19. ožujka 2008. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
 
 
 


