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SADRŽAJ 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  
 

01. Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o izvršavanju proračuna 
Općine Župa dubrovačka za 2013..1. 

02. Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2013…………….1. 

03. Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa obavljanja komunalnih 
djelatnosti od lokalnog značenja za 
Općinu Župa dubrovačka u 2013..2. 

____________________________________ 
 
01. 
 
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 29. sjednici 
održanoj 28. veljače 2013. godine donijelo je  

 
IZMJENE I DOPUNE 

Odluke o izvršavanju Proračuna  
Općine Župa dubrovačka za 2013. godinu                                                                 
 

U Odluci o izvršavanju Proračuna 
Općine Župa dubrovačka za 2013. godinu 
(„Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka, 
broj 23/12) u članku 3. iznos „61.245.000,00 
kn“ mijenja se u iznos „64.489.290,00 kn“. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osam 
dana nakon objave u „Službenom glasniku 

Općine Župa dubrovačka“, a primjenjuje se 
od 1. siječnja 2013. godine. 
 
KLASA: 400-06/12-03/08 
URBROJ: 2117/08-02-13-5 
 
Srebreno, 28. veljače 2013. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
02. 
 
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 
29. sjednici održanoj dana 28. veljače 2013., 
donijelo je  
 

IZMJENE I DOPUNE 
Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2013.  
 
 

 Program održavanja komunalne 
infrastrukture za 2013. godinu („Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka“, broj 
23/12) mijenja se na slijedeći način: 
 
 U podnaslovu „Predmet programa“ u 
drugom pasusu riječi „u ukupnom iznosu od 
4.764.000,00 kuna“ mijenjaju se u „u 
ukupnom iznosu od 4.644.000,00 kuna“  
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 U podnaslovu „2.7. Održavanje 
nogostupa na razvrstanim i nerazvrstanim 
cestama“ riječi „u iznosu od 2.354.000,00 
kuna“ mijenjaju se u „u iznosu od 
2.284.000,00 kuna“. 
 
 U podnaslovu „3. Održavanje javne 
rasvjete“ riječi „u iznosu od 1.010.000,00 
kuna“ mijenjaju se u „u iznosu od 
960.000,00 kuna“. 
 

 Ove Izmjene i dopune  Programa 
stupaju na snagu danom objave u 
"Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka", a primjenjivat će se tijekom 
2013. godine. 
 
KLASA: 363-01/12-01/130 
URBROJ: 2117/08-02-13-2 
 
Srebreno, 28. veljače 2013. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
03. 
 
Na temelju članka 3. stavka 13. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu ("Narodne 
novine", broj 26/03. - pročišćeni tekst, 
82/04, 110/04, 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 29. sjednici, održanoj 28. 
veljače 2013.g., donijelo je 
 

 
IZMJENE I DOPUNE 

Programa obavljanja komunalnih 
djelatnosti od lokalnog značenja 

za Općinu Župa dubrovačka u 2013. 
 

 Program obavljanja komunalnih 
djelatnosti od lokalnog značenja za Općinu 
Župa dubrovačka u 2013. godini („Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka“, broj 
23/12) mijenja se na slijedeći način: 
 

 U podnaslovu „7. Uređenje i 
održavanje okoliša škola, dječjih i školskih 
igralište“ riječi „Procjena 
troškova:……160.000,00 kn“ mijenjaju se u 
„Procjena troškova:……..110.000,00 kn“. 
  
 U podnaslovu „8. Održavanje 
protupožarnih putova“ riječi „Procjena 
troškova:……50.000,00 kn“ mijenjaju se u 
„Procjena troškova:……..87.000,00 kn“. 
 
 Ove Izmjene i dopune  Programa 
stupaju na snagu danom objave u 
"Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka", a primjenjivat će se tijekom 
2013. godine. 
 
KLASA: 363-01/12-01/132 
URBROJ: 2117/08-02-13-2 
 
Srebreno, 28. veljače 2013. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 


