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01. 
 
Na temelju članka 14. i 37. Zakona o 
proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15) i 
članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(„Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka“, br. 8/09 6/13 i 3/18), Općinsko 

vijeće Općine Župa dubrovačka na 15. 
sjednici održanoj 20. svibnja 2019. godine 
donijelo je  
 

2. IZMJENE I DOPUNE 
Odluke o izvršavanju Proračuna  

Općine Župa dubrovačka za 2019. godinu                        
 

Članak 1. 
 

U Odluci o izvršavanju Proračuna 
Općine Župa dubrovačka za 2019. godinu 
(„Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka“, broj 33/18 i 3/19) u članku 3. 
iznos „48.605.807,08 kuna“ mijenja se u 
iznos „55.864.000,00 kn“. 
 

Članak 2. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osam 
dana nakon objave u „Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka“, a primjenjivat će 
se tijekom 2019. godine.  
 
KLASA: 400-06/18-03/03 
URBROJ: 2117/08-02-19-3 
 
Srebreno, 20. svibnja 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
02. 
 
Na temelju članka 67. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (NN, broj 68/18) 
i članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
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(„Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka“, broj 8/09, 6/13 i 3/18), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
15. sjednici održanoj dana 20. svibnja 2019. 
godine, donijelo je  
 
 

2. IZMJENE I DOPUNE 
Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2019. godinu                                                                 
 
 

Program gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2019. godinu 
(„Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka“, broj 33/18 i 3/19) mijenja se 
na slijedeći način: 
 

U podnaslovu Ulaganja u groblja u drugom 
pasusu u šestoj točki riječi „u iznosu od 
850.000,00 kn“ mijenjaju se u riječi „u 
iznosu od 950.000,00 kn“, u sedmoj točki 
riječi „u iznosu od 16.000,00 kn“ mijenjaju 
se u riječi „u iznosu od 20.000,00 kn“, u 
devetoj točki riječi „u iznosu od 300.000,00 
kn“ mijenjaju se u riječi „u iznosu od 
980.000,00 kn“, u desetoj točki riječi „u 
iznosu od 3.000.000,00 kn“ mijenjaju se u 
riječi „u iznosu od 3.500.000,00 kn“, u 
jedanaestoj točki riječi „u iznosu od 
60.000,00 kn“ mijenjaju se u riječi „u iznosu 
od 70.000,00 kn“, u dvanaestoj točki riječi 
„u iznosu od 450.000,00 kn“ mijenjaju se u 
riječi „u iznosu od 220.000,00 kn“, u 
trinaestoj točki riječi „u iznosu od 10.000,00 
kn“ mijenjaju se u riječi „u iznosu od 
4.000,00 kn“, četrnaesta točka se briše, u 
petnaestoj točki riječi „u iznosu od 
200.000,00 kn“ mijenjaju se u riječi „u 
iznosu od 100.000,00 kn“, u šesnaestoj točki 
riječi „u iznosu od 315.000,00 kn“ mijenjaju 
se u riječi „u iznosu od 314.226,00 kn“ a iza 
šesnaeste točke dodaje se sedamnaesta točka 
koja glasi: „- izgradnja I faze Groblja Dubac 
u iznosu od 320.000,00 kuna.“ 

a u trećem pasusu riječi „u iznosu od 
6.891.000,00 kn“ mijenjaju se u riječi „u 
iznosu od 7.368.226,00 kn“. 
 
U podnaslovu Ulaganja u javnu rasvjetu u 
drugom pasusu u četvrtoj točki  riječi „u 
iznosu od 200.000,00 kn“ mijenjaju se u 
riječi „u iznosu od 300.000,00 kn“, a u 
trećem pasusu riječi „u iznosu od 950.000,00 
kn“ mijenjaju se u „u iznosu od 1.050.000,00 
kn“. 
 
Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na 
snagu osam dana od dana objave u 
„Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka“, a primjenjivat će se tijekom 
2019. godine.  
 
KLASA: 363-01/18-01/87 
URBROJ: 2117/08-02-19-3 
 
Srebreno, 20. svibnja 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
03. 
 
Na temelju članka 6. Odluke o javnim 
priznanjima Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 4/03) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', broj 8/09, 6/13 i 
3/18), Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka na 15. sjednici Općinskog vijeća 
održanoj dana 20. svibnja 2019. godine 
donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
o dodjeli ''Nagrade Općine Župa 

dubrovačka'' 
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Prof. FANI PERUN, dodjeljuje se 

''Nagrada Općine Župa dubrovačka'' – 
plaketa, povelja i novčani dar u iznosu od 
5.000,00 kuna. 

 
''Nagrada Općine Župa dubrovačka'' 

uručit će se, sukladno odredbama Odluke o 
javnim priznanjima Općine Župa 
dubrovačka, na svečanoj sjednici povodom 
Dana Općine Župa dubrovačka 26. svibnja 
2019. godine. 

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog 

dana od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka. 
 
KLASA: 061-01/19-01/02 
URBROJ: 2117/08-02-19-7   
           
Srebreno, 20. svibnja 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
04. 
 
Na temelju članka 6. Odluke o javnim 
priznanjima Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 4/03) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', broj 8/09, 6/13 i 
3/18), Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka na 15. sjednici Općinskog vijeća 
održanoj dana  20. svibnja 2019. godine 
donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
o dodjeli ''Nagrade Općine Župa 

dubrovačka'' 
 

 
ZAKLADI ANTUN 

MILOSLAVIĆ, dodjeljuje se ''Nagrada 
Općine Župa dubrovačka'' – plaketa, povelja 
i novčani dar u iznosu od 15.000,00 kuna. 

 
''Nagrada Općine Župa dubrovačka'' 

uručit će se, sukladno odredbama Odluke o 
javnim priznanjima Općine Župa 
dubrovačka, na svečanoj sjednici povodom 
Dana Općine Župa dubrovačka 26. svibnja 
2019. godine. 

  
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog 

dana od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka. 
 
KLASA: 061-01/19-01/02 
URBROJ: 2117/08-02-19-8   
           
Srebreno, 20. svibnja 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
05. 
 
Na temelju članka 17., stavaka 1, alineja 2. 
Zakona o sustavu civilne zaštite (NN, broj 
82/15 i 118/18) i članka 34. Statuta Općine 
Župa dubrovačka (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', broj 8/09, 6/13 i 3/18), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
15. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 
20. svibnja  2019. godine donijelo je  
 

O D L U K U 
o donošenju Procjene rizika od velikih 
nesreća za Općinu Župa dubrovačka 

 
Članak 1. 
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Donosi se Procjena rizika od velikih 
nesreća za Općinu Župa dubrovačka. 

 
Članak 2. 

 

Procjena rizika od velikih nesreća za 
Općinu Župa dubrovačka sastavni je dio ove 
odluke i ista se ne objavljuju u „Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka“ nego na 
oglasnoj ploči Općine Župa dubrovačka. 

 
Članak 3. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka“. 

 
KLASA: 810-01/19-01/02 
URBROJ:2117/08-02-19-5 
 
Srebreno, 20. svibnja 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
06. 
 
Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o 
socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 
99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i članka 34. 
Statuta Općine Župa dubrovačka (“Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka”, broj 8/09, 
6/13 i 3/18), Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka na 15. sjednici održanoj dana 20. 
svibnja 2019. godine, donijelo je 
 

ODLUKU O IZMJENAMA I 
DOPUNAMA  

Odluke o socijalnoj skrbi 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o socijalnoj skrbi  (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj: 9/16 
i 7/17) u članku 23. stavak 1. mijenja se i 
glasi : 
 
''Pravo na novčanu pomoć za opremu 
novorođenog djeteta u iznosu od 1.000,00 
kuna za prvo dijete, 1.500,00 kuna za drugo 
dijete, 3.000,00 kuna za treće dijete, 
5.000,00 kuna za četvrto i svako sljedeće 
dijete,  pripada novorođenom djetetu, a iznos 
ostvaruju  roditelji djeteta od kojih bar jedan 
roditelj ima prebivalište na području Općine 
Župa dubrovačka.'' 
 

Članak 2. 
 
U članku 24. dodaje se stavak 3. koji glasi : 
''Pravo na subvencioniranje troškova 
prijevoza jedanput u kalendarskoj godini 
ostvaruju redovni studenti sa prebivalištem  
na području  Općine Župa dubrovačka , a 
koji studiraju izvan Grada Dubrovnika. 
Subvenciju u iznosu od 400,00 kuna 
ostvaruju studenti uz predočenje potvrde o 
redovnom upisu u akademsku godinu.  
Pravo na subvencionirani prijevoz ne mogu 
ostvariti korisnici stipendije Općine Župa 
dubrovačka.'' 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''. 
 
KLASA: 550-08/16-01/01       
URBROJ: 2117/08-02-19-3 
 
Srebreno, 20. svibnja 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
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07. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09, 6/13 i 3/18), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
15. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 
20. svibnja 2019. godine donijelo je  
 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
 

I 
U vremenu od 1. lipnja do 30. rujna 
zabranjuje se promet svim motornim 
vozilima u naselju Srebreno ulicom Šetalište 
dr. Franja Tuđmana i to od kućnog broja 14 
(caffe bar ''Luna'') do luke Srebreno izuzev 
vozilima sa dozvolom. 
 
Iznimno od odredbi iz prethodnog stavka za 
prometovanje ovom zonom ograničenja 
prometa u hitnim intervencijama nije 
potrebno odobrenje: 

 vozilima hitne pomoći, 
 vatrogasnim vozilima, 
 vozilima MUP-a, 
 vozilima HGSS-a, 
 vozilima taxi službe, 
 vozilima istražnog suca, 
 vozilima pogrebnog poduzeća, 
 vozilima za otklanjanje kvarova na 

komunalnoj infrastrukturi. 
 
Prometovanje zonom ograničenja prometa iz 
točke I. ovog zaključka može se odobriti za 
potrebe: 

 prijevoza radi snimanja i održavanja 
priredbi, 

 državnog, županijskog, općinskog i 
vjerskog protokola, 

 prijevoza teških invalida i bolesnih 
osoba. 

 
Osobe koje posjeduju vez za plovilo u luci 
Srebreno svoja vozila mogu parkirati na 
obilježenim parking mjestima i to od kućnog 
broja 16 (Vila Lada) do luke Srebreno. 
 
 

II 
Potpuno se zabranjuje promet motornim 
vozilima u naselju Srebreno ulicom Šetalište 
dr. Franja Tuđmana i to od kućnog broja 14 
(caffe bar ''Luna'') do Banja  izuzev vozilima 
sa dozvolom. 
Iznimno od odredbi iz prethodnog stavka za 
prometovanje ovom zonom ograničenja 
prometa u hitnim intervencijama nije 
potrebno odobrenje: 

 vozilima hitne pomoći, 
 vatrogasnim vozilima, 
 vozilima MUP-a, 
 vozilima HGSS-a, 
 vozilima istražnog suca, 
 vozilima pogrebnog poduzeća, 
 vozilima za otklanjanje kvarova na 

komunalnoj infrastrukturi. 
 
Prometovanje zonom ograničenja prometa iz 
točke II. ovog zaključka odobrit će se 
isključivo osobnim vozilima, a za potrebe: 

 osoba koje posjeduju garažno ili 
parkirno mjesto u ovoj ulici, 

 prijevoza radi snimanja i održavanja 
priredbi, 

 državnog, županijskog, općinskog i 
vjerskog protokola, 

 prijevoza umrle osobe, 
 prijevoza teških invalida i bolesnih 

osoba, 
 
Prometovanje zonom ograničenja prometa iz 
točke II. ovog zaključka u svrhu dopreme 
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robe za opskrbu objekata uslužne namjene 
odobrit će se isključivo osobnim vozilima i 
lakim dostavnim vozilima (tipa ''Caddy'' 
neovisno o proizvođaču) u vremenu od od 
07,00 do 10,00 sati 
 

III 
Postavljanje prometne signalizacije po ovom 
Zaključku izvršiti će Komunalno društvo 
Župa dubrovačka d.o.o., a po nalogu i na 
teret Općine Župa dubrovačka. 
 
Dozvole za prometovanje i parkiranje u zoni 
ograničenja prometa iz točki I. i II. ovog 
zaključka izdaje Jedinstveni upravni odjel 
Općine Župa dubrovačka. 
 
Najveća dopuštena brzina kretanja vozila 
navedenim dionicama ulice Šetalište dr. 
Franja Tuđmana ograničava se na 20 km/h. 

 
IV 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana 
od dana objave u "Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka". 

 
V 

Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje 
vrijediti Zaključak o reguliranju prometa u 
naselju Srebreno (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', broj 7/17). 
 
KLASA: 340-01/19-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-19-1 
 
Srebreno, 20. svibnja 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
08. 
 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09, 6/13 i 3/18), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
15. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 
20. svibnja 2019. godine donijelo je  

 
Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

 
I 

U vremenu od 1. lipnja do 30. rujna 
zabranjuje se promet svim motornim 
vozilima u naselju Mlini ulicom Šetalište 
Marka Marojice i to od plivališta Mlini (kod 
objekta vaterpolo kluba Gusar) u smjeru 
depadansa Studenac i ulice Tupina izuzev 
vozilima sa dozvolom. 
 
Iznimno od odredbi iz prethodnog stavka za 
prometovanje ovom zonom ograničenja 
prometa u hitnim intervencijama nije 
potrebno odobrenje: 

 vozilima hitne pomoći, 

 vatrogasnim vozilima, 

 vozilima MUP-a, 

 vozilima HGSS-a, 

 vozilima istražnog suca, 

 vozilima pogrebnog poduzeća, 

 vozilima za otklanjanje kvarova na 
komunalnoj infrastrukturi. 

 
Prometovanje zonom ograničenja prometa iz 
točke I. ovog zaključka može se odobriti za 
potrebe: 

 osoba koje u zoni ograničenja 
prometa posjeduju vlastito garažno ili 
parkirno mjesto, 

 osoba koje u zoni ograničenja 
prometa imaju osigurano parkirno 
mjesto putem najma ili koncesije, 
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 prijevoza radi snimanja i održavanja 
priredbi, 

 državnog, županijskog, općinskog i 
vjerskog protokola, 

 prijevoza teških invalida i bolesnih 
osoba. 

Osobama koje posjeduju vlastito 
garažno/parkirno mjesto dozvola se izdaje 
bez vremenskog ograničenja. 
 

II 
Prometovanje zonom ograničenja prometa iz 
točke I. ovog zaključka odobrit će se u 
vremenskom periodu od 07,00 do 10,00 sati 
vozilima čija ''ukupna masa'' ne prelazi 5 
tona, a za potrebe: 

 odvoza komunalnog otpada 

 dopreme robe za opskrbu objekata 
uslužne namjene, 

 dopreme plina i ogrijeva, 

 prijevoza građevnog materijala, te 
odvoza građevnog otpada. 

 
III 

Postavljanje prometne signalizacije po ovom 
Zaključku izvršiti će Komunalno društvo 
Župa dubrovačka d.o.o., a po nalogu i na 
teret Općine Župa dubrovačka. 
 
Dozvole za prometovanje i parkiranje u zoni 
ograničenja prometa iz točke I. ovog 
zaključka izdaje Jedinstveni upravni odjel 
Općine Župa dubrovačka. 
 
Najveća dopuštena brzina kretanja vozila 
navedenom dionicom ulice Šetalište Marka 
Marojice ograničava se na 20 km/h. 

 
IV 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana 
od dana objave u "Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka". 

 
V 

Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje 
vrijediti Zaključak o reguliranju prometa u 
naselju Srebreno (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', broj 7/17). 
 
KLASA: 340-01/19-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-19-2 
 
Srebreno, 20. svibnja 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
09. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09, 6/13 i 3/18) Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na              
15. sjednici održanoj 20. svibnja 2019. 
godine donijelo je  
 

I Z M J E N E  Z A K L J U Č K A 
zajedničkog programa utroška 30% 

boravišne pristojbe 
 

1) Općinsko vijeće Općine Župe 
dubrovačka prihvaća Izmjene Zajedničkog 
programa Općine i Turističke zajednice 
općine Župa dubrovačka za 2019. godinu 
kako slijedi: 
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Redni 
broj 

 
Zajednički projekt 

 
Ulagači 

Iznos 
pojedinačno

Ukupni iznos 
ulaganja 

 
1. 

Regulacija prometa u centru 
turističkog mjesta Mlini 
(kružni tok, nogostup, rampa) 

 
Općina Župa dubrovačka 
TZO Župa dubrovačka 

 
 
500.000,00 kn 

 
 
500.000,00 kn 

 
2. 

Pojačano održavanje zelenih 
površina Župe dubrovačke 

Općina Župa dubrovačka 
TZO Župa dubrovačka 

 
109.000,00 kn 

 
109.000,00 kn 

  UKUPNO: 609.000,00 kn 609.000,00 kn 

 
1) Stupanjem na snagu ovog Zaključka 

prestaje vrijediti Zaključak zajedničkog 
utroška 30% boravišne pristojbe ''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj: 29/18 
od 29. studenoga 2018. 

2) Ovaj Zaključak stupa prvog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''.  

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
 Dana 20. svibnja 2019. godine TZO 
Župa dubrovačka dostavila je Općini Župa 
dubrovačka Prijedlog Izmjena zajedničkog 
programa utroška sredstava boravišne 
pristojbe za 2019. godinu. 

Sukladno točki 1. stavka 3. članka 
20. Zakona o boravišnoj pristojbi (''Narodne 
novine'', broj: 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 
30/14) 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: 334-01/18-01/02       
URBROJ: 2117/08-02-19-4 
 
Srebreno, 20. svibnja 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Lovorko Klešković, v.r.  

 
 


