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98. 
 

Na temelju članka 14. i 37. 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 izvršavanju Proračuna  
Općine Župa dubrovačka  

za 2011. godinu 
 

 
I.  OPĆE ODREDBE 
 

Članak  1. 
 
Ovom odlukom sukladno Zakonu o 
Proračunu i drugim zakonskim propisima 
uređuje se način izvršavanja Proračuna 
općine Župa dubrovačka za 2011. godinu, 
upravljanje prihodima, primicima, 
rashodima, izdacima Proračuna i njihovim 
izvršavanjem, upravljanje općinskom 
imovinom i dugovima, davanje jamstava te 
prava i obveze proračunskih korisnika i 
ostalih korisnika proračunskih sredstava. 

 
Članak  2. 

 
U izvršavanju proračuna primjenjuju se 
odredbe Zakona o proračunu i Zakona o 
financiranju jedinica lokalne i područne 
/regionalne samouprave. 

 
Članak 3. 
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Stvarna naplata prihoda nije ograničena 
procjenom prihoda u Proračunu, a iznosi 
rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu 
smatraju se maksimalnim svotama. Stvarni 
rashodi i izdaci Općine Župa dubrovačka u 
2011. godini ne smiju prema ovom 
Proračunu biti veći od 42.410.000,00 kuna. 

 
Članak 4. 

 
Korisnici Proračuna bit će o odobrenim 
sredstvima obaviješteni u ''Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka''. 
 
 
II. STRUKTURA PRORAČUNA 
 

Članak 5. 
 

Proračun se sastoji od  općeg dijela, 
posebnog dijela i plana razvojnih programa. 
Opći dio se sastoji od Računa prihoda i 
rashoda i  Raspoloživih sredstava iz 
prethodnih godina. 
 Posebni dio je iskaz plana rashoda i izdataka 
raspoređenih u tekuće i razvojne programe 
za tekuću proračunsku godinu prema 
programskoj, organizacijskoj, ekonomskoj i 
funkcionalnoj klasifikaciji. 
U računu prihoda i rashoda iskazani su 
porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi, 
primici od imovine Općine, te rashodi i 
izdaci za financiranje potreba Općine u 
skladu sa zakonskim i drugim propisima 
Raspoloživa sredstva iz prošlih godina 
predstavljaju neutrošena sredstva viškova 
prihoda za financiranje namjenskih rashoda i 
izdataka tekuće godine. 
Sastavni dio proračuna za 2011. godinu je i 
njegovo obrazloženje u kojem se daje 
obrazloženje općeg i posebnog dijela 
proračuna i plana razvojnih programa kao i 
projekcije proračuna za slijedeće 
dvogodišnje razdoblje. 
 
 
III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA 
 

Članak  6. 
 
Sredstva u Proračunu osiguravaju se 
korisnicima u njegovom Posebnom dijelu po 
utvrđenim Programima. 
Proračunskim sredstvima smije se koristiti 
samo za namjene koje su određene 
Proračunom i do visine utvrđene u 
Posebnom dijelu. 
Proračunski se korisnici koriste sredstvima 
Proračuna u skladu sa svojim godišnjim 
financijskim planom, koji je usklađen s 
Posebnim dijelom Proračuna. 
Proračunski korisnici smiju preuzimati 
obveze najviše do visine sredstava 
osiguranih u dijelu Proračuna po 
Programima, ako je njihovo  izvršavanje 
usklađeno s mjesečnom proračunskom 
dodjelom. Proračunskim korisnicima 
doznačuje se mjesečni iznos temeljem 
stvarno izvršenih obveza, a u skladu s 
mjesečnim planovima korisnika. 
Proračunski korisnici ostvaruju prihode od 
obavljanja poslova vlastite djelatnosti i 
ostalih poslova koje iskazuju u svojim 
financijskim planovima. Vlastiti i ostali 
prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju 
izvan Proračuna pribrajaju se /konsolidiraju/ 
u Proračunu prilikom financijskog 
izvješćivanja. 
Programe i financijske planove korisnici su 
dužni podnijeti Općinskom načelniku do 30. 
rujna 2011. godine, na utvrđivanje a potom 
Općinskom vijeću Općine Župa dubrovačka 
na prihvaćanje. 
Po isteku 2011. godine, a najkasnije do 20. 
veljače 2012. godine svaki korisnik dužan je  
pismenim putem opravdati namjensko 
trošenje transferiranih sredstava  iz 
Proračuna za 2011. godinu. 
 

Članak 7. 
 
Kod neravnomjernog priljeva sredstava u 
Proračun, Odsjek za financije i proračun će 
razmjerno smanjivati dinamiku doznačivanja 
sredstava  korisnicima. 
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Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti 
planiranih prihoda – primitaka i rashoda – 
izdataka proračuna, predložit će se 
Općinskom vijeću donošenje izmjena i 
dopuna Proračuna. 
 

Članak 8. 
 

Za izvršavanje Proračuna u cijelosti je 
odgovoran Općinski načelnik. 
Naredbodavac za izvršavanje Proračuna u 
cijelosti je Općinski načelnik. 
U okviru svog djelokruga korisnici 
proračunskih sredstava koji su navedeni u 
Posebnom dijelu Proračuna odgovorni su za 
izvršavanje rashoda – izdataka navedenih u 
njihovom dijelu. 
Pozicije Proračuna koje nisu razrađene 
izvršavat će se temeljem zaključka 
Općinskog načelnika. 

 
Članak  9. 

  
Proračunska zaliha osigurava se u iznosu do 
30.000,00 kuna. 
Proračunska zaliha koristi se za 
nepredviđene ili nedovoljno predviđene 
izdatke i zakonom utvrđene namjene. 
O korištenju sredstava Proračunske zalihe 
odlučuje Općinski načelnik Općine Župa 
dubrovačka. 
O korištenju sredstava proračunske zalihe 
Općinski načelnik i Odsjek za financije i 
proračun izvještavaju Općinsko vijeće u 
sklopu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o 
izvršenju Proračuna. 
 

Članak  10. 
 
Primanje djelatnika na posao u tijelu uprave 
odobrava Općinski načelnik u skladu sa 
Planom radnih mjesta. 
Plan radnih mjesta predlaže Jedinstveni 
upravni odjel, a donosi Općinski načelnik. 
Odobrenje iz stavka 1. ovog članka odnosi se 
i na korisnike koji se pretežnim dijelom 
financiraju iz proračuna. 

Sredstva za plaće, naknade i ostala 
materijalna prava zaposlenika isplaćivat će 
se temeljem odredbi internih akata i visine 
planiranih proračunskih sredstava. 
Iznos osnovice za obračun plaća zaposlenih 
utvrđuje Općinski načelnik. 
U proračunu su osigurana sredstva za 
osiguranje službenika, namještenika, 
Općinskog  načelnika i Zamjenika općinskog 
načelnika od posljedica nesretnog slučaja. 
 

Članak 11. 
 
Izvješća o izvršenju Proračuna, odnosno 
dijelova Proračuna, podnositi će se 
Općinskom vijeću u skladu sa zakonskim 
odredbama, a obvezno za razdoblje  siječanj 
– lipanj,  siječanj – prosinac  2011. godine, 
te po zahtjevu Općinskog vijeća. 
 
Izvješća o izvršenju proračuna proračunskog 
korisnika, odnosno pojedinih dijelova 
Proračuna korisnika podnose se Općinskom 
načelniku obvezno za razdoblje siječanj – 
lipanj, i siječanj – prosinac 2011. godine, te 
po zahtjevu Općinskog načelnika. 
 

Članak 12. 
 
Svi korisnici sredstava Proračuna, mogu 
sklapati ugovore o nabavi robe, obavljanju 
usluga i ustupanju radova u visini 
dodijeljenih sredstava, a u skladu s 
godišnjim planom nabave i sukladno  
Zakonu o javnoj nabavi. 
 
 

Članak 13. 
 
Obvezuju se stručne službe Općine Župa 
dubrovačka da vrše naplatu svih prihoda 
sukladno Zakonu o financiranju jedinica 
lokalne uprave i samouprave. 
Rješenje o oslobađanju dijela dugovanja, 
nastalog temeljem stvorenih obveza, donosi 
Općinski načelnik Općine Župa dubrovačka 
 

Članak 14. 
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Općina Župa dubrovačka može stjecati 
udjele u kapitalu trgovačkih društava bez 
naknade i iz sredstava Proračuna. 
Kad se sredstvima Proračuna koristi za 
sanaciju, dokapitalizaciju ili kao udio u 
sredstvima pravne osobe, Općina postaje 
suvlasnik imovine u tim pravnim osobama 
razmjerno uloženim sredstvima. 
Udjele u kapitalu trgovačkog društva Općina 
može stjecati prijebojem potraživanja s 
osnove danih zajmova i plaćenih jamstava, 
ulaganjem pokretnina i nekretnina i 
zamjenom dionica i udjela. 
Odluku o stjecanju udjela Općine u kapitalu 
trgovačkog društva donosi Općinsko vijeće 
na prijedlog Općinskog načelnika. 
 

Članak 15. 
 

Općina se može dugoročno zadužiti 
uzimanjem kredita na tržištu novca i kapitala 
samo za kapitalne projekte obnove i razvitka 
koji se financiraju iz Proračuna. 
Zaduživanje potvrđuje Općinsko vijeće uz 
prethodnu suglasnost Vlade RH. 
Ugovor o zaduživanju sklapa Općinski 
načelnik. 
Suglasnost o zaduživanju koji izdaje Vlada 
RH je obvezni prilog ugovora o zaduživanju. 
 

Članak 16. 
 

Ukupna godišnja obveza Općine za 
zaduživanje iz prethodnog članka ove odluke 
može iznositi najviše 20% ostvarenih 
prihoda u 2010. godini. 
 
U iznos ukupne godišnje obveze iz stavka 1. 
ovog članka uključen je i iznos dospjelog 
godišnjeg anuiteta u tekućoj godini po 
kreditima i jamstvima iz prethodnih godina, 
te dospjele neizmirene obveze. 
Pod ostvarenim proračunskim prihodima 
razumijevaju se ostvareni prihodi Općine iz 
članka 11. Zakona o proračunu umanjeni za 
prihode od domaćih i inozemnih pomoći i 
donacija iz državnog proračuna i proračuna 

drugih  jedinica lokalne samouprave i 
jedinica područne /regionalne/ samouprave, 
za primitke iz posebnih ugovora / mjesni 
samodoprinos i sufinanciranje građana/, te iz 
tuzemnog i inozemnog zaduženja. 
 

Članak 17. 
 

Trgovačko društvo i javna ustanova kojih je 
osnivač ili većinski vlasnik Općina mogu se 
zadužiti samo uz suglasnost osnivača. 
Odluku o davanju suglasnosti iz stava 1. 
ovog članka donosi Općinsko vijeće. 
Općina je dužna dva puta godišnje, i to u 
srpnju i do 31. prosinca tekuće godine, 
izvijestiti Ministarstvo financija o danim 
suglasnostima. 
Općina može davati jamstva za ispunjenje 
obveza trgovačkog društva i javne ustanove 
kojima je osnivač i većinski vlasnik. Izdano 
jamstvo uključuje se u opseg mogućeg 
zaduživanja iz stavka 1. ovog članka. 
Odluku o davanju jamstva iz ranijeg stavka 
donosi Općinsko vijeće. 
Općina je dužna izvijestiti Ministarstvo 
financija o danim jamstvima u roku od 30 
dana nakon danog jamstva i obvezno do 31. 
prosinca 2011. godine. 
                                                                

Članak 18. 
 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana 
nakon objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka'', a primjenjuje se od  01. 
siječnja 2011. godine. 
 
KLASA: 400-06/10-03/01      
URBROJ: 2117/08-02-10-2 
 
Srebreno, 14. prosinca 2010. 
                                                                                 
  Predsjednik Općinskog vijeća 

 
                Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.  
 
 
99. 
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Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 11. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 14. prosinca 
2010. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka 
prihvaća Projekciju proračuna Općine Župa 
dubrovačka za 2012. godinu. 
 
Projekcija proračuna Općine Župa 
dubrovačka za 2012. godinu sastavni je dio 
ovog zaključka i ne objavljuje se u 
Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka. 
 
KLASA: 400-06/10-01/06 
UR.BROJ: 2117/08-02-10-3 
 
Srebreno, 14. prosinca 2010. 

 
  Predsjednik Općinskog vijeća 

 
                Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
  
 
100. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 11. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 14. prosinca 
2010. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka 
prihvaća Projekciju proračuna Općine Župa 
dubrovačka za 2013. godinu. 
 
Projekcija proračuna Općine Župa 
dubrovačka za 2013. godinu sastavni je dio 
ovog zaključka i ne objavljuje se u 

Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka. 
 
KLASA: 400-06/10-01/06 
UR.BROJ: 2117/08-02-10-4 
 
Srebreno, 14. prosinca 2010. 

 
  Predsjednik Općinskog vijeća 

 
                Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
  
 
101. 
 
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., donijelo je  
 

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

infrastrukture za 2011. 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 : 
 

1. opis poslova s procjenom troškova za 
gradnju objekata i uređaja, te za 
nabavu opreme  

2. iskaz financijskih sredstava potrebnih 
za ostvarivanje Programa s 
naznakom izvora financiranja 
djelatnosti. 

 
U 2011. godini posebno će se djelovanje 
usmjeriti na početak izgradnje groblja na 
Dupcu, na izgradnju i rekonstrukciju 
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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 od komunalnog doprinosa, 
općih prihoda i primitaka i ostalih pomoći. 
Dio izvora financiranja ovog Programa je 
prihod od komunalnog doprinosa u iznosu 
od 2.200.000,00 kuna. 
 
Ulaganja u groblja 
 
Za početak izgradnje Groblja Dubac 
potrebno je odraditi određene predradnje. 
Naime, predradnje potrebne za početak 
gradnje Groblja Dubac odnose se na kupnju 
zemljišta kao i intelektualne usluge na 
Groblju Dubac u koje su uključene: nastavak 
izrade DPU-a Groblja, izrada završnog 
izvješća arheoloških istraživanja i analiza 
nađenih uzoraka, izrada idejnog projekta 
Groblja, izvođenje radova na sanaciji 
odlagališta, izrada Glavnog i Izvedbenog 
projekta infrastrukture do Groblja te troškovi 
vođenja i troškovi vođenja i koordinacije 
poslova oko izgradnje Groblja. 
 
Za financiranje ovog projekta u Proračunu su 
osigurana sredstva u iznosu od 3.500.000,00 
kn od kojeg će se od komunalnog doprinosa 
za 2011. godinu financirati iznos od 
1.100.000,00 kuna i to za kupnju i uređenje 
zemljišta kao i intelektualne usluge na 
Groblju Dubac. 
 
Ulaganja u nerazvrstane ceste  
 
Radi poboljšanje turističke ponude, Općina 
se odlučila izvršiti rekonstrukciju 
nerazvrstanih cesta i to: 
- ulaganje u cestu Mljekara – Mandaljena u 
iznosu od 1.885.000,00 kn, 

- ulaganje u izgradnju ulice Put Pera 
Kojakovića u iznosu od 400.000,00 kn, 
- ulaganje u cestu spoj D8 – ulica Dr. F. 
Tuđmana – Srebreno – II faza u iznosu 
1.100.000,00 kn, 
- ulaganje u cestu D8 – Poslovna zona – 
Sveti Matija u iznosu od 400.000,00 kn, 
- ulaganje u nogostup uz D8 u iznosu od 
600.000,00 kn, 
- ulaganje u ŽC 69050 dionica D8 – 
ambulanta u iznosu od 850.000,00 kn, 
- izrada projekata horizontalne i vertikalne 
signalizacije ceste uz Brašinu u iznosu od 
10.000,00 kn, 
- izrada parcelizacijskog elaborata i glavnog 
projekta cesta (Lazine, Brašina i Srebreno) u 
iznosu od 210.000,00 kn. 
 
Za financiranje ovog projekta Proračunom 
su osigurana sredstva u iznosu od 
5.455.000,00 kn od kojeg će se iz prihoda 
komunalnog doprinosa za 2011. godinu 
financirati iznos od 450.000,00 kn. 
 
Ulaganja u javno prometne površine 
 
Radi poboljšanja turističke ponude područja 
općine Župa dubrovačka, Općina je u svoj 
program stavlja slijedeće: 
- ulaganje u autobusno okretište Plat u 
iznosu od 200.000.00 kuna  
- izrada projektne dokumentacije uređenja 
javnih zelenih površina u iznosu od 
10.000,00 kn  
 
Izgradnjom vidikovaca, parkinga, odmorišta 
i okretišta 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. 
 
Za financiranje ovog projekta Proračunom 
su osigurana sredstva u iznosu od 
210.000,00 kn od kojeg će se iz prihoda 
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komunalnog doprinosa za 2011. godinu 
financirati iznos od 210.000,00 kn.  
 
Ulaganja u javnu rasvjetu 
 
Rekonstrukcijom dijela nerazvrstanih cesta, 
izgradnjom šetnica, nogostupa  neophodno je 
izvršiti dopunu javne rasvjete uz navedene 
šetnice. 
U svoj program Općina je stavila slijedeće: 
- izgradnja javne rasvjete na dionici D8 – 
Poslovna zona – Sveti Matija u iznosu od 
40.000,00 kn, 
- izgradnja javne rasvjete na dionici 
Mljekara – Mandaljena u iznosu od 
400.000,00 kn, 
- proširenje javne rasvjete u iznosu od 
300.000,00 kn, 
- ulaganja u javnu rasvjetu D8 – Zdravstvena 
stanica u iznosu od 85.000,00 kn, 
- ulaganje u javnu rasvjetu uz D8 u iznosu 
od 100.000,00 kn, 
- ulaganje u eko projekt javne rasvjete u 
iznosu od 20.000,00 kn.  
 
Za financiranje ovog projekta Proračunom 
su osigurana sredstva u iznosu od 
945.000,00 kn od kojeg će se iz prihoda 
komunalnog doprinosa za 2011. godinu 
financirati iznos od 440.000,00 kn.  
 
Ovaj Program stupa na snagu objavom u 
''Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka'', a primjenjivati će se tijekom 
2011. godine. 
 
KLASA: 363-01/10-01/161     
URBROJ: 2117/08-02-10-2 
 
Srebreno, 14. prosinca 2010. 

 
  Predsjednik Općinskog vijeća 

 
                Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
  
 
102. 
 

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  

 
P  R  O  G  R  A  M 

održavanja komunalne infrastrukture za 
2011. 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.  održavanje javnih zelenih površina, 
2.  održavanje nerazvrstanih cesta, 
3.  održavanje javne rasvjete. 
 
Za obavljanje navedenih djelatnosti iz ovog 
Programa osigurana su sredstva u Proračunu 
Općine Župa dubrovačka od komunalne 
naknade i općih prihoda i primitaka u 
ukupnom iznosu od 6.605.000,00 kn. Dio 
izvora financiranja ovog Programa je prihod 
od komunalne naknade u iznosu od 
2.000.000,00 kuna. 
 
 
OPIS I OPSEG POSLOVA 
REDOVITOG ODRŽAVANJA 
 
1.  Održavanje javnih površina 
 
 Održavanje javnih površina posebno 
se odnosi na održavanje javnih zelenih 
površina, pješačkih staza, pješačkih zona, 
otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, 
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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. 
 
1.1. Održavanje zelenih javnih površina 
 

Pod održavanjem zelenih površina 
naročito se razumijeva održavanje javnih 
zelenih površina i parkova. 

Održavanje javnih zelenih površina 
obavlja se na sljedeće načine: 
 

Osnovno održavanje zelenih javnih 
površina obuhvaća cjelovito održavanje 
parkova i drugih javnih zelenih površina u 
vlasništvu općine Župa dubrovačka, osim 
građevinskih zahvata na rubnjacima, 
zidovima i podzidima i osim održavanja 
ograda i klupa za odmor, dječjih igrališta i 
sprava za igranje. 

Ova djelatnost obavlja se po 
pravilima struke, tako da zelenilo udovoljava 
funkcijskim i estetskim kriterijima. 

 
      Osnovno održavanje koje se obavlja  

na cijelom području općine Župa 
dubrovačka dijeli se na zone prema 
potrebnom intenzitetu održavanja te  
razumijeva naročito: 

 čišćenje zelenih površina,  
 orezivanje i čišćenje nasada, 
 proljetno okopavanje nasada s 

prihranjivanjem, 
 okopavanje – plijevljenje nasada, 
 zalijevanje nasada, 
 prskanje nasada zaštitnim sredstvima, 
 skidanje štetnika, 
 košnja travnjaka, 
 obnavljanje i popunu nasada, 
 sezonsku sadnju cvijeća, 
 uklanjanje i odvoz starih i bolesnih 

stabala , 
 održavanje staza i puteljaka u 

parkovima, 
 održavanje zelenila na grobljima 

 održavanje (pražnjenje, čišćenje, 
pranje, odnošenje na popravak i 
kontrola)  košarica za otpatke u 
sastavu javnih zelenih površina, 

 prihrana cvijeća,     
 nabava i sadnja raznog cvijeća oko 

izvora, 
 sadnja cvijeća oko spomenika. 

 
 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. 
 
Za financiranje ovog projekta Proračunom 
su osigurana sredstva u iznosu od 
2.710.000,00 kuna. 
 
Obavljanje: odabrani izvoditelj – putem 
Ugovora 
Financiranje:……….iz komunalne naknade  
Procjena troškova:………800.000,00 kuna. 
 
2.  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. 
 
2.1. Održavanje nerazvrstanih cesta s 
opremom 
 
 Održavanje nerazvrstanih cesta 
obuhvaća: 

 održavanje opreme i prometne 
signalizacije na nerazvrstanim 
cestama, 

 nadzor nad stanjem nerazvrstanih 
cesta, 

 održavanje kolnika, 
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 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. 

2.2. 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. 

 
2.3. 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. 
 
2.4 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.                                                    

 
2.5. Održavanje rubnjaka i staza 
 
 Rubnjake i staze (stube) treba stalno 
održavati, a oštećenja se odmah popravljaju. 
 
2.6. 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 
kolnike. 
 
2.7. 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. 
 
Za financiranje ovog projekta Proračunom 
su osigurana sredstva u iznosu od 
1.585.000,00 kuna. 
 
Obavljanje:…………..odabrani izvoditelji - 
prema ugovoru 
Financiranje:……….. iz komunalne 
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naknade . 
Procjena troškova:….. 600.000,00 kuna. 
 
3.  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. 
 
Za financiranje ovog projekta Proračunom 
su osigurana sredstva u iznosu od 
2.310.000,00 kuna. 
 
Obavljanje:……..odabrani izvoditelj putem 
Ugovora 
Financiranje:…….. iz komunalne naknade  
Procjena troškova:…. 600.000,00 kuna. 
 
 Ovaj program stupa na snagu danom 
objave u "Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka", a provodit će se tijekom 2011. 
godine. 
 
KLASA: 363-01/10-01/162     
URBROJ: 2117/08-02-10-2 
 
Srebreno, 14. prosinca 2010. 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća 

 
                Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
  
 
103. 
 
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  
 

P R O G R A M 
obavljanja komunalnih djelatnosti od 

lokalnog značenja za Općinu Župa 
dubrovačka u 2010. 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 i 

luka, 
4. hvatanje odbjeglih i napuštenih 

životinja, 
5. označavanje naselja, ulica, trgova i 

zgrada, 
6. uklanjanje protupravno postavljenih 

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

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

spomenika kulture, 
10. održavanje domova kulture, 
11. održavanje športskih objekata, 
12. održavanje i uređenje javne 

hidrantske mreže. 
 
 

B.  OPIS I OPSEG POSLOVA 
ODRŽAVANJA 
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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 izvan sezonskom razdoblju 
jedanput mjesečno. Održavanje fontana 
odnosi se na fontanu Mlini i Mandaljena. 
 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:…odabrani izvoditelj prema 
ugovoru 
Financiranje:………..iz Proračuna Općine. 
Procjena troškova……. 30.000,00 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 Proračuna Općine. 
Procjena troškova.……. 140.000,00 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 Proračuna Općine. 
Procjena troškova:……290.000,00 kn. 
 
4.   Hvatanje odbjeglih i napuštenih 
životinja  
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 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:odabrani izvoditelj prema 
ugovoru. 
Financiranje:……….. iz Proračuna Općine. 
Procjena troškova:……..25.000,00 kuna. 
 
 
5.  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 Proračuna Općine. 
Procjena troškova:……..40.000,00 kuna. 
 
 
6 . 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:.odabrani izvoditelji prema 
ugovoru. 
Financiranje:………...iz Proračuna Općine 
Procjena troškova:………..85.000,00 kuna. 
 
7. Uređenje i održavanje okoliša škola, 
dječjih i školskih igrališta   
 
 Djelatnost iz ove aktivnosti odnosi se 
na nastavak uređenja dječjeg igrališta u 
Čibači. Aktivnost će se obavljati temeljem 
ugovora sa odabranim izvoditeljem. 
  
Obavljanje:odabrani izvoditelj prema 
ugovoru. 
Financiranje:………...iz Proračuna Općine. 
Procjena troškova:……..200.000,00 kuna. 
 
 
8. 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 Proračuna Općine. 
Procjena troškova:………100.000,00 kuna. 
 
9. Održavanje crkvica i ostalih spomenika 
kulture   
  
 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 
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vrijednog povijesnog blaga Općine.  
  
Obavljanje:..odabrani izvoditelj prema 
ugovoru 
Financiranje:………...iz Proračuna Općine. 
Procjena troškova:……..145.000,00 kuna. 
 
10. 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:………..45.000,00 kuna. 
 
11. 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. 
Financiranje:………...iz Proračuna Općine 
Procjena troškova:……..5.000,00 kuna. 
 
12. Održavanje i uređenje javne 
hidrantske mreže 
 
 Ova djelatnost podrazumijeva manje 
građevinske zahvate na uređenju i 
održavanju javne hidrantske mreže na 
području Općine. Obavlja se prema 
posebnom Programu, a temeljem ugovora s 
najpovoljnijim ponuditeljem. 
 
Obavljanje:..odabrani izvoditelj prema 
ugovoru. 
Financiranje:………...iz Proračuna Općine 

Procjena troškova:……..20.000,00 kuna. 
     
 Ovaj Program stupa na snagu objavom 
u "Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka", a primjenjivat će se tijekom 
2011.godine. 
 
KLASA: 363-01/10-01/163     
URBROJ: 2117/08-02-10-2 
 
Srebreno, 14. prosinca 2010. 

 
  Predsjednik Općinskog vijeća 

 
                Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
  
 
104. 
 
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. godine, donijelo 
je  

 
PROGRAM 

utroška sredstava od naknade za eksploataciju 
mineralnih sirovina  

u 2011. godini 
 

Članak 1. 
 

Ovim Programom utroška sredstava 
od naknade za eksploataciju mineralnih 
sirovina u 2011. (dalje: Program) utvrđuje se 
način utroška predmetnih sredstava.  
 

Članak 2. 
 

U 2011. temeljem naknade za 
eksploataciju mineralnih sirovina očekuje se 
prihod u iznosu od 100.000,00 koji se 
ostvaruje u 

- Pogonu za eksploataciju kamena iz 
kamenoloma ''DUBAC'' 
U cilju unapređenja gospodarstva i 

zaštite okoliša sredstva će se utrošiti za  
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održavanje nerazvrstanih cesta – građevinski 
materijal. 
 

Članak 3. 
 
Ovaj Program stupa na snagu danom 
donošenja i primjenjuje se od 01.01.2011. 
 
KLASA: 310-01/10-01/02     
URBROJ: 2117/08-02-10-2 
 
Srebreno, 14. prosinca 2010. 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća 

 
                Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
105. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 11. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 14. prosinca 
2010. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

1) Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka daje prethodnu suglasnost 
Dječjem vrtiću Župa dubrovačka da se 
sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni 
programa Dječjeg  vrtića Župa dubrovačka  
u točki 3) alineja 4. Zaključka Općinskog 
vijeća KLASA: 601-01/10-03/03, URBROJ: 
2117/08-02-10-2 od 17. kolovoza 2010. 
mijenja na način da glasi: 
 ''- za roditelje s dvoje i više djece u 
vrtiću za drugo dijete 20%, pa plaćaju 
440,00 kuna za primarni, odnosno 200,00 
kuna za skraćeni vrtićki program, odnosno 
za svako slijedeće dijete – daljnjih 20% 
umanjenja,'' 

 
2) U svemu ostalome odredbe 

prethodno dane suglasnosti ostaju 
nepromijenjene. 

 
3) Ovaj Zaključak  stupa na snagu 

osmog dana od dana objave u ''Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka''.  

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Dopisom od 22. studenoga 2010. 

Dejan i Kristina Kanostrevac obratili su se 
Općini Župa dubrovačka tražeći promjenu, 
dijela točke 3) i to u dijelu koji se odnosi na 
plaćanje vrtića za roditelje s dvoje i više 
djece u vrtiću, gdje drugo i svako daljnje 
dijete plaća 80% ekonomske cijene vrtića, 
odnosno 440,00 kuna, na način da se za treće 
i svako slijedeće dijete ne plaća vrtić. 

U postupku koji je prethodio 
donošenju ovog zaključka zatraženo je 
mišljenje Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
Župa dubrovačka da se očituje o 
predmetnom zahtjevu. 

Isto je svojim dopisom od 2. prosinca 
2010. izvijestilo Općinsko vijeće da je na 12. 
sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 1. 
prosinca 2010. usvojena odluka da se odbija 
zahtjev za promjenu cijena utvrđen 
Zaključkom Općinskog vijeća KLASA: 601-
01/10-03/03, URBROJ: 2117/08-02-10-2 od 
17. kolovoza 2010. 

Zahtjevu je djelomično udovoljeno, 
pa je cijeneći izuzetno lošu demografsku 
sliku, trenutačnu ekonomsku krizu u 
Republici Hrvatskoj dana suglasnost za 
dodatno oslobađanje za treće i svako 
slijedeće dijete ali ne i potpuno oslobađanje 
sudjelovanja roditelja u ekonomskoj cijeni, 
te je shodno tome riješeno kao u izreci ovog 
zaključka. 
 
 
KLASA: 601-01/10-01/03     
URBROJ: 2117/08-02-10-3 
 
Srebreno, 14. prosinca 2010. 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća 

 
                Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
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106. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 11. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 14. prosinca 
2010. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 
 Utvrđuje se postupak po kojem 
Općinski načelnik donosi odluku o 
odobravanju i uvjetima korištenja općinskog 
autobusa kako slijedi: 

1) isključivo pravo na korištenje 
autobusa imaju udruge, klubovi, društva ili 
javna ustanova kojoj je sjedište na području 
Općine Župa dubrovačka. 

- iznimno, općinski načelnik može 
dozvoliti korištenje autobusa korisnicima 
koji imaju znatan broj članova s područja 
Općine Župa dubrovačka. 

2) potencijalni korisnici ostvaruju 
pravo na korištenje autobusa temeljem 
prethodno podnesene zamolbe za korištenje. 

3) nakon što općinski načelnik odobri 
korištenje autobusa, Odsjek za društvene 
djelatnosti, Jedinstvenog upravnog odjela 
općine slijedom toga JP-u ''Libertas'' 
prosljeđuje narudžbenicu za korištenjem 
autobusa i stavljanje na raspolaganje jednog 
od četvorice vozača određenih za vožnju 
općinskog autobusa.  

4) Sve nastale troškove korisnik 
podmiruje izravno JP-u ''Libertas''. 
 

O b r a z l o ž e nj e  
 
 U cilju uvođenja reda i optimalnog 
korištenja općinskog autobusa trebalo je 
utvrditi  pravila – postupak po kojima 
općinski načelnik odobrava korištenje 
autobusa, te je shodno tome riješeno kao u 
izreci ovog zaključka. 
 

KLASA: 340-04/10-01/09     
URBROJ: 2117/08-02-10-2 
 
Srebreno, 14. prosinca 2010. 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća 

 
                Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
 
107. 
 
Na temelju 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  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Općinsko vijeće Općine Župe 
dubrovačka prihvaća Izvješće o obavljenom 
uvidu u Proračun i financijske izvještaje 
Općine Župa dubrovačka za 2009. godinu. 
 
 
KLASA: 041-01/10-01/01     
URBROJ: 2117/08-02-10-5 
 
Srebreno, 14. prosinca 2010. 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća 

 
                Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
108. 
 
Na temelju 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  
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Z A K L J U Č A K 
 

Općinsko vijeće Općine Župe 
dubrovačka prihvaća Zajednički program 
Općine i Turističke zajednice općine Župa 
dubrovačka za 2011. godinu kako slijedi: 
- U projektu uređenja trga oko platana u 
Mlinima Općina Župa dubrovačka sudjeluje 
sa 245.000,00 kn, a TZO Župa dubrovačka 
sa 150.000,00 kn; 
- U projektu uređenja zgrade TZ (T I C) 
Općina Župa dubrovačka sudjeluje sa 
121.000,00 kn, a TZ Općina Župa 
dubrovačka sa 479.000,00 kn. 
  

O b r a z l o ž e n j e 
 

 Dana 8. prosinca 2010. godine TZO 
Župa dubrovačka dostavila je Općini Župa 
dubrovačka Prijedlog zajedničkog programa 
utroška sredstava boravišne pristojbe za 
2011. godinu. 

Sukladno točki 1. stavka 3. članka 
20. Zakona o boravišnoj pristojbi (Narodne 
novine broj: 152/08 i 59/09) turistička 
zajednica 30% sredstava uplaćene boravišne 
pristojbe doznačuje općini ili gradu na 
području kojih je osnovana, s tim da se ista 
koriste isključivo za poboljšanje uvjeta 
boravka turista na temelju prethodno 
usvojenoga zajedničkog programa općine ili 
grada i turističke zajednice općine ili grada. 
 S tim u svezi riješeno je kao u izreci 
ovog zaključka. 
 
KLASA: 340-04/10-01/09     
URBROJ: 2117/08-02-10-2 
 
Srebreno, 14. prosinca 2010. 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća 

 
                Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
 
 


