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 S L U Ž B E N I   G L A S N I K 
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA 

 
 

 
Broj 7                Godina  VIII. 

 

 
Srebreno, 31. srpnja 2008. 

Uprava i uredništvo: 
Srebreno bb, - tel. 487 476 

List izlazi po potrebi. 
 
 

SADRŽAJ 
 
OPĆINSKO VIJEĆE  
 

29. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
ostvarenju proračuna Općine Župa 
dubrovačka za razdoblje od 1. siječnja 
do 30. lipnja 2008.godine                 1. 

30. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
ostvarenju proračuna Općine Župa 
dubrovačka za razdoblje od 1. siječnja 
do 30. lipnja 2008.godine – 
konsolidirano izvješće                      1. 

31. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
obavljenoj reviziji financijskih 
izvještaja i poslovanja Općine Župa 
dubrovačka za 2007. godinu             2. 

32. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
radu Župa dubrovačka d.o.o. za 2007. 
godinu                                               2. 

33. Odluka o izboru Odbora za 
određivanje ulica i trgova                 2. 

34. Odluka o agrotehničkim mjerama i 
zaštiti od požara na poljoprivrednom 
zemljištu                                            3. 

___________________________________ 
 
29. 
 
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 28. 
sjednici održanoj 31. srpnja 2008. 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 2008. 
godine. 

Izvješće o ostvarenju proračuna 
Općine Župa dubrovačka za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2008. godine sastavni 
je dio ovog zaključka i isto se ne objavljuje u 
Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka nego na oglasnoj ploči Općine. 
 
KLASA: 400-06/08-01/03   
URBROJ: 2117/08-02-08-4   
 
Srebreno, 31. srpnja 2008. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

              Drago Njavro, dipl. oec., v.r.  
 
 
30. 
 
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 28. 
sjednici održanoj 31. srpnja 2008. godine 
donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 
 Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća Konsolidirano  
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financijsko izvješće Općine Župa 
dubrovačka za razdoblje od 1. siječnja do 30. 
lipnja 2008. godine. 

 
Konsolidirano financijsko izvješće 

Općine Župa dubrovačka za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2008. godine sastavni 
je dio ovog zaključka i isto se ne objavljuje u  
Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka nego na oglasnoj ploči Općine. 
 
KLASA: 400-06/08-01/03   
URBROJ: 2117/08-02-08-6   
 
Srebreno, 31. srpnja 2008. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

              Drago Njavro, dipl. oec., v.r.  
 
 
31. 
 
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 19. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 2. 
kolovoza 2007. 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 2007. godinu. 
 
KLASA: 041-01/08-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-08-3   
 
Srebreno, 31. srpnja 2008. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

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

 
32. 
 
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 
28. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2008. 
godine, donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

 Općinsko vijeće Općine Župe 
dubrovačka prihvaća izvješće o radu Župa 
dubrovačka d.o.o. i stanju komunalnih 
poslova za 2007. godinu. 

 
KLASA: 363-01/07-01/86 
UR.BROJ: 2117/08-02-08-6   
           
Srebreno, 31. srpnja  2008. 
 

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, 6/04 i 5/06) Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 28. 
sjednici održanoj 31. srpnja 2008. godine 
donijelo je  

 
O D L U K U 

o izboru Odbora za određivanje imena 
ulica i trgova  

 
 

U Odbor za određivanje imena ulica i 
trgova Općinskog vijeća Općine Župa 
dubrovačka biraju se: 

 
za predsjednika 

Zrinko Žeravica 
za članove 
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1. Ivo Lise 
2. Drago Njavro 
3. Pasko Pendo 
4. Zoran Grbić 

 
KLASA: 021-05/08-21/02  
URBROJ: 2117/08-02-08-1   
 
Srebreno, 31. srpnja 2008. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

              Drago Njavro, dipl. oec., v.r.  
 
 
34. 
 
Na temelju članaka 11. i 13. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu (NN 66/01, 
87/02, 48/05 i 90/05), članka 3. stavak 4. 
Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93, 
100/04, 33/05 i 107/07) 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 28. sjednici održanoj dana 31. 
srpnja 2008., donijelo je  
 

O D L U K U 
o agrotehničkim mjerama i mjerama 

zaštite od požara  
na poljoprivrednom zemljištu 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovom se odlukom propisuju 
agrotehničke mjere na poljoprivrednom 
zemljištu u slučajevima u kojima bi 
propuštanje tih mjera umanjilo vrijednost 
poljoprivrednog zemljišta ili onemogućilo i 
smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, te 
mjere zaštite od požara na poljoprivrednom 
zemljištu. 
 

 

 
Članak 2. 

 
Pod agrotehničkim mjerama na 

poljoprivrednom zemljištu u smislu ove 
Odluke podrazumijevaju se mjere koje se 
moraju provoditi na poljoprivrednom 
zemljištu i to: 
- mjere sprječavanja erozije tla vodom, 
- mjere za sprječavanje zakorovljenosti i 

obrastanje višegodišnjim raslinjem i  
- mjere održavanja kanalskih mreža. 
 

Članak 3. 
 

Mjere zaštite od požara na 
poljoprivrednom zemljištu u smislu ove 
Odluke su mjere koje se moraju provoditi da 
bi se spriječila pojava i širenje požara. 

 
Članak 4. 

 
Agrotehničke mjere na 

poljoprivrednom zemljištu i mjere zaštite od 
požara na poljoprivrednom zemljištu 
propisane ovom Odlukom dužni su provoditi 
vlasnici, posjednici ili korisnici 
poljoprivrednog zemljišta (u daljnjem tekstu: 
vlasnici). 
 
II. MJERE ZAŠTITE TLA OD 

EROZIJE VODOM 
 

Članak 5. 
 

Vlasnici poljoprivrednog zemljišta 
dužni su održavati dugogodišnje nasade i 
višegodišnje kulture podignute radi zaštite 
tla od erozije vodom. 

 
Zbog zaštite tla od erozije vodom 

zabranjuje se sjeći dugogodišnje nasade 
podignute radi zaštite tla od erozije vodom, 
osim sječe iz agrotehničkih razloga. 
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III.     MJERE SPRJEČAVANJA 
ZAKOROVLJENOSTI I OBRASTANJA  
          VIŠEGODIŠNJIM RASLINJEM  
       

Članak 6. 
 

Vlasnici poljoprivrednog zemljišta 
radi sprječavanja obrastanja zemljišta 
korovima i višegodišnjim raslinjem dužni su 
poduzimati sljedeće mjere: 
- redovito preoravati, okopavati i kositi 

korov te krčiti višegodišnje raslinje, 
- spaljivanjem uništavati korov i 

višegodišnje raslinje sukladno 
odredbama ove Odluke, 

- prskanjem herbicidima uništavati korov i 
višegodišnje raslinje. 

 
 
IV. MJERE ZA ODRŽAVANJE 

KANALSKE MREŽE 
 

Članak 7. 
 

Vlasnici poljoprivrednog zemljišta 
radi održavanja kanala u funkciji odvodnje 
suvišne vode i održavanja izvedenih sustava 
drenaže dužni su poduzimati sljedeće mjere: 
- obrađivati poljoprivredno zemljište na 

način da se ne remeti funkcija kanala za 
odvodnju suvišne vode, 

- obrađivati poljoprivredno zemljište na 
način da se ne ošteti drenažni sustav u 
poboljšanju vodozračnih svojstava tla. 

 
 
V. MJERE ZA ODRŽAVANJE 

POLJSKIH PUTOVA 
 

Članak 8. 
 

Poljskim se putom smatra svaki 
nerazvrstani put koji se koristi za promet, 
odnosno prilaz na poljoprivredno zemljište, a 
kojim se služi veći broj korisnika. 

Poljski se put održava na način 
utvrđen posebnom odlukom o nerazvrstanim 
cestama.. 

 
VI. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 

NA POLJOPRIVREDNOM 
ZEMLJIŠTU  

 
Članak 9. 

 
Vlasnici poljoprivrednog zemljišta 

dužni su radi sprječavanja pojave i širenja 
požara na poljoprivrednom zemljištu 
poduzimati sljedeće mjere: 
- uklanjati suhe biljne ostatke nakon 

provedenih agrotehničkih mjera na 
trajnim nasadima do 01. lipnja tekuće 
godine, 

- uz među preorati ili očistiti zemljište 
zatravljeno suhim biljem i biljnim 
otpadom radi sprječavanja širenja požara 
na susjedno zemljište. 

 
Članak 10. 

 
Vlasnici poljoprivrednog zemljišta 

dužni su kod uništavanja korova i biljnog 
otpada spaljivanjem poduzeti sljedeće mjere: 
- spaljivati suhi korov i biljni otpad na 

najmanjoj udaljenosti od 200 m od ruba 
šumskog zemljišta te najmanje na 
udaljenosti od 15 m od krošnji stabala, 
nasada na susjednim parcelama kao i od 
vodiča i stupova dalekovoda, 

- tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja 
korova i biljnog otpada mora se očistiti 
od trave i drugog gorivog materijala, 

- spaljivanju korova i biljnog otpada 
moraju biti nazočne osobe koje su 
zapalile vatru,  a uza sebe moraju imati 
osnovna sredstva i opremu za početno 
gašenje požara, 

- osoba koja je zapalila vatru dužna ju je i 
ugasiti, a to utvrditi prebacivanjem 
pepela i polijevanjem vode i tek onda 
može napustiti to mjesto. 
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Članak 11. 
 

Zabranjuje se uklanjanje 
spaljivanjem korova i biljnog otpada na 
poljoprivrednom od 01. lipnja do 31. 
listopada tekuće godine. 
 
VII. NADZOR 
 

Članak 12. 
 

Nadzor nad provedbom ove Odluke 
obavljaju poljoprivredni, vodopravni 
inspektori, te inspektori zaštite od požara 
sukladno zakonu i podzakonskim aktima. 
 
 
VIII. ZAVRŠNA ODREDBA 
 

Članak 13. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osam 
dana nakon objave u ''Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka''. 
 
KLASA: 320-01/08-01/03    
UR.BROJ: 2117/08-02-08-3   
 
Srebreno, 31. srpnja 2008. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

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


