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OPĆINSKO VIJEĆE 
 
92. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 11. sjednici, 
održanoj 14. prosinca 2010., donijelo je 
slijedeći  
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

1. Utvrđuje se da je gosp. Đuru Begu 
prestao mandat vijećnika Općinskog 
vijeća Općine Župa dubrovačka. 

 
2. Gosp. Hrvoju Marojici 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: 013-03/10-03/03    
URBROJ:2117/08-02-10-5 
 
Srebreno, 14. prosinca 2010.  
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 ___________________________________           
 
93. 
 
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu 
("Narodne novine" br. 87/08) i članka 34. 
Statuta Općine Župa dubrovačka ("Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka", br. 8/09), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
11. sjednici održanoj 14. prosinca 2010. 
godine donijelo je  
 
 

O D L U K U  
o Izmjenama i dopunama Odluke 

o izvršavanju Proračuna Općine Župa 
dubrovačka za 2010. godinu 

 
Članak  1. 

 
U Odluci o izvršenju Proračuna Općine Župa 
dubrovačka za 2010. godinu (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj 
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18/09, 3/10 i 8/10) u Članku 3. mijenja se 
iznos: 

''42,518.460,00 kuna'',  
a koji sada glasi: 
''37,979.070,00 kuna''. 

 
Članak 2. 

 
U svemu ostalom ranije donesena Odluka 
ostaje na snazi ako nije u suprotnosti s ovom 
Odlukom. 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana 
nakon objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka'', a primjenjuje se od 1. 
siječnja 2010. 
 
KLASA: 400-06/09-03/01     
URBROJ: 2117/08-02-10-5 
 
Srebreno, 14. prosinca 2010.  
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
____________________________________ 
 
94. 
 
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu («Narodne 
novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 
82/04, 178/04 i 38/09) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka («Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka», broj 8/09), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
11. sjednici održanoj dana 14. prosinca 
2010. godine, donijelo je  
 

IZMJENE I DOPUNE 
Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2010. godinu 

 
Program gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2010. godinu 
(„Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka, 
broj 18/09, 3/10 i 9/10) mijenja se na 
slijedeći način: 
 

U podnaslovu „Ulaganja u groblja“ u 
drugom pasusu „u iznosu od 598.000,00 kn“ 
mijenja se u „u iznosu od 350.000,00 kn“, „u 
iznosu od 298.000,00 kn“ mijenja se „u 
iznosu od 200.000,00 kuna“ a „u iznosu od 
300.000,00 kn“ mijenja se u „u iznosu od 
150.000,00 kn“.  

 
U podnaslovu „Ulaganja u 

nerazvrstane ceste“ u prvom pasusu, prvoj 
točki „u iznosu od 192.000,00 kuna“ mijenja 
se u „u iznosu od 140.000,00 kuna“, točke 
2., 3. i 4. brišu se, a u drugom pasusu „u 
iznosu od 602.000,00 kuna“ mijenja se u 
140.000,00 kuna“. 

 
Iza podnaslova „Ulaganja u 

nerazvrstane ceste“ dodaje se podnaslov 
„Ulaganja u javno prometne površine“ koji 
glasi: 
„Radi poboljšanja turističke ponude područja 
općine Župa dubrovačka, Općina je u svoj 
program stavlja slijedeće: 
- izgradnja vidikovaca, parkinga i odmorišta 
uz državnu cestu D8  u iznosu od 70.000.00 
kn 
 
Izgradnjom vidikovaca, parkinga i odmorišta 
uz državnu cestu dobili bi se dodatni 
turistički sadržaji za brojne turiste i izletnike. 
 
Sredstva osigurana za ovaj Program iz 
komunalnog doprinosa iznose 70.000,00 
kn“. 
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 U podnaslovu „Ulaganja u javnu 
rasvjetu“ u drugom pasusu točka 1. briše se, 
a dodaje točka koja glasi: 
„- ulaganje u javnu rasvjetu Poslovne zone i 
proširenje javne rasvjete u iznosu od 
140.000,00 kuna.“ 
 
a u trećem pasusu „iznose 300.000,00 kuna“ 
mijenja se u „iznose 140.000,00 kuna“.  

 
 Ove Izmjene i dopune Programa 
stupaju na snagu danom objave u 
„Službenom glasniku“ Općine Župa 
dubrovačka“, a primjenjivat će se tijekom 
2010. godine.  
 
KLASA: 363-01/09-01/183      
URBROJ:2117/08-02-10-7 
          
Srebreno, 14. prosinca 2010. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
____________________________________ 
 
95. 
 
Na temelju članka 28. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu («Narodne 
novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 
82/04, 178/04 i 38/09) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka («Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka», broj 8/09), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
11. sjednici održanoj dana 14. prosinca 
2010., donijelo je  
 

IZMJENE I DOPUNE 
Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2010. godinu 
 

 Program održavanja komunalne 
infrastrukture („Službeni glasnik Općine 

Župa dubrovačka“, broj 18/09) mijenja se na 
slijedeći način: 
 
 U podnaslovu „2. Održavanje 
nerazvrstanih cesta“ riječi „Procjena 
troškova:……1.000.000,00 kn“ mijenjaju se 
u „Procjena troškova:……..650.000,00 kn“. 
 
 U podnaslovu „3. Održavanje javne 
rasvjete“ riječi „Procjena 
troškova:……500.000,00 kn“ mijenjaju se u 
„Procjena troškova:……..350.000,00 kn“. 
 
 Ove Izmjene i dopune  Programa 
stupaju na snagu danom objave u 
"Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka", a primjenjivat će se tijekom 
2010. godine. 
 
KLASA: 363-01/09-01/184 
URBROJ:2117/08-02-10-4 
 
Srebreno, 14. prosinca 2010.  
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
____________________________________ 
 
96. 
 
Na temelju članka 3. stavka 13. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu («Narodne 
novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 
82/04, 178/04 i 38/09) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka («Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka», broj 8/09), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na  
11. sjednici održanoj dana 14. prosinca 
2010., donijelo je  
 

IZMJENE I DOPUNE 
Programa obavljanja komunalnih djelatnosti 

od lokalnog značenja za Općinu Župa 
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dubrovačka u 2010.  
 

 Program obavljanja komunalnih 
djelatnosti od lokalnog značenja za Općinu 
Župa dubrovačka u 2010. godini („Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka“, broj 
18/09) mijenja se na slijedeći način: 
 
 U podnaslovu „2.2. Dezinsekcija 
javnih površina“ riječi „Procjena 
troškova:……140.000,00 kn“ mijenjaju se u 
„Procjena troškova:……..165.000,00 kn“. 
 
 U podnaslovu „3. Održavanje 
nekoncesioniranih plaža, luka i lučica“ riječi 
„Procjena troškova:……140.000,00 kn“ 
mijenjaju se u „Procjena 
troškova:……..203.000,00 kn“. 
 
 Podnaslov „5. Označavanje naselja, 
ulica, trgova i zgrada“ briše se. 
 
 U podnaslovu „7. Uređenje i 
održavanje okoliša škola, dječjih i školskih 
igrališta“ riječi „Procjena 
troškova:……220.000,00 kn“ mijenjaju se u 
„Procjena troškova:……..200.000,00 kn“. 
 
 U podnaslovu „9. Održavanje crkvica i 
ostalih spomenika kulture i spomenika iz 
Domovinskog rata“ riječi „Procjena 
troškova:……175.000,00 kn“ mijenjaju se u 
„Procjena troškova:….145.000,00 kn“. 
 
 U podnaslovu „11. Održavanje 
športskih objekata“ riječi „Procjena 
troškova:……20.000,00 kn“ mijenjaju se u 
„Procjena troškova:……..10.000,00 kn“. 
 
 U podnaslovu „12. Održavanje i 
uređenje javne hidrantske mreže“ riječi 
„Procjena troškova:……20.000,00 kn“ 
mijenjaju se u „Procjena 
troškova:……..29.000,00 kn“. 

 
 Ove Izmjene i dopune  Programa 
stupaju na snagu danom objave u 
"Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka", a primjenjivat će se tijekom 
2010. godine. 
 
KLASA: 363-01/09-01/185 
URBROJ:2117/08-02-10-4 
 
Srebreno, 14. prosinca 2010.  
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
____________________________________ 
 
 


