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SADRŽAJ 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  
 

01. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
radu Općinskog načelnika Općine 
Župa dubrovačka za razdoblje od     
1. siječnja do 30. lipnja 2019……...1.  

02. Odluka o Izmjenama i dopunama 
Odluke o izvršavanju Proračuna 
Općine Župa dubrovačka za 2019...1. 

03. Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2019……………..2.  

04. Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2019...3. 

05. Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa obavljanja komunalnih 
djelatnosti od lokalnog značenja za 
Općinu Župa dubrovačka u 2019…4.  

06. Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa održavanja nerazvrstanih 
cesta na području Općine Župa 
dubrovačka za 2019……………….5. 

07. Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa utroška sredstava od 
naknade za nezakonite izgrađene 
zgrade u 2019……………………..5. 

08. Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa utroška sredstava od 
naknade za eksploataciju mineralnih 
sirovina  u 2019…………………...6. 

09. Rješenje o prijedlogu razrješenja 
članova u NO Mlini d.o.o…………6. 

10. Rješenje o imenovanju članova NO 
Mlini d.o.o………………………...7. 

11. Rješenje o razrješenju članova u NO 
Župa dubrovačka d.o.o……………7. 

12. Rješenje o imenovanju članova u NO 
Župa dubrovačka d.o.o……………….8. 
_________________________________ 

 
01. 
 
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                       
18. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 
19. studenoga 2019. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 
 Prihvaća se Izvješće o radu 
Općinskog načelnika Općine Župa 
dubrovačka za razdoblje od 1. siječnja do 30. 
lipnja 2019. godine. 

 
 Tekst Izvješća o radu Općinskog 
načelnika Općine Župa dubrovačka za 
razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2019. 
godine sastavni je dio ovog Zaključka. 
 
KLASA: 023-01/19-01/02 
URBROJ:2117/08-02-19-2 
 
Srebreno, 19. studenoga 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
02. 
 
Na temelju članka 14. i 37. Zakona o 
proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15) i 
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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 18. 
sjednici održanoj 19. studenoga 2019. 
godine donijelo je  
 

4. 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, 3/19, 7/19 i 11/19) 
u članku 3. iznos „56.930.000,00 kn“ 
mijenja se u iznos „57.030.000,00 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: 2117/08-02-19-5 
 
Srebreno, 19. studenoga 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
03. 
 
Na temelju članka 72. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (NN, broj 68/18 i 
110/18) 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 
18. sjednici održanoj dana 19. studenoga 
2019. godine donijelo je  
 

IZMJENE I DOPUNE 
Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2019. godinu 
 
 Program održavanja komunalne 
infrastrukture za 2019. godinu („Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka“, broj 
33/18) mijenja se na slijedeći način: 
 
 U podnaslovu „Predmet programa“ u 
drugom pasusu riječi „u ukupnom iznosu od 
6.895.000,00 kuna“ mijenjaju se u „u 
ukupnom iznosu od 7.456.000,00 kuna“, a 
riječi „u iznosu od 5.550.000,00 kuna“ u 
riječi „u iznosu od 5.500.000,00 kuna“.  
 
 U podnaslovu „1.1. Održavanje javnih 
zelenih površina“ riječi „Procjena 
troškova………1.283.380,00 kuna“ 
mijenjaju se u riječi „Procjena 
troškova……840.000,00 kuna“. 
 
 U podnaslovu „1.2. Održavanje ostalih 
javnih površina“ u drugom pasusu riječi „u 
iznosu od 1.250.000,00 kuna“ mijenjaju se u 
riječi „u iznosu od 1.325.000,00 kuna“,riječi 
„Procjena troškova………885.000,00 kuna“ 
mijenjaju se u riječi „Procjena 
troškova……1.250.000,00 kuna“. 
 
 U podnaslovu „2. Održavanje čistoće 
javnih površina“ riječi „Procjena 
troškova………1.250.000,00 kuna“ 
mijenjaju se u riječi „Procjena 
troškova………1.350.000,00 kuna“. 
 
 U podnaslovu „3.7. Održavanje 
nogostupa na razvrstanim i nerazvrstanim 
cestama“ riječi „u iznosu od 1.370.000,00 
kuna“ mijenjaju se u riječi „u iznosu od 
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1.361.000,00 kuna“, a riječi „Procjena 
troškova:…….1.056.620,00 kuna“ mijenjaju 
se u „Procjena troškova:…….1.100.000,00 
kuna“. 
 
 U podnaslovu „4. Održavanje javne 
rasvjete“ riječi „u iznosu od 1.075.000,00 
kuna“ mijenjaju se u riječi „u iznosu od 
1.570.000,00 kuna“, u zadnjem pasusu riječi 
„Procjena troškova:……….1.075.000,00 
kuna“ mijenjaju se u „Procjena 
troškova:……….960.000,00 kuna“. 
 
 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: 363-01/18-01/89 
URBROJ: 2117/08-02-19-2 
 
Srebreno, 19. studenoga 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
04. 
 
Na temelju članka 67. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (NN, broj 68/18 i 
110/18) 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 
18. sjednici održanoj dana 19. studenoga 
2019. godine, donijelo je  
 
 

3. IZMJENE I DOPUNE 
Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2019.                                                                  
 

 

Program gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2019. godinu 
(„Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka“, broj 33/18, 3/19 i 7/19) 
mijenja se na slijedeći način: 
 

U podnaslovu Ulaganja u groblja u drugom 
pasusu u prvoj točki riječi „u iznosu od 
40.000,00 kn“ mijenjaju se u riječi „u iznosu 
od 7.500,00 kn“, u drugoj točki riječi „u 
iznosu od 40.000,00 kn“ mijenjaju se u riječi 
„u iznosu od 15.000,00 kn“, u trećoj točki 
riječi „u iznosu od 40.000,00 kn“ mijenjaju 
se u riječi „u iznosu od 25.000,00 kn“, 
četvrta i peta točka se brišu,  u šestoj točki 
riječi „u iznosu od 950.000,00 kn“ mijenjaju 
se u riječi „u iznosu od 918.600,00 kn“, u 
sedmoj točki riječi „u iznosu od 20.000,00 
kn“ mijenjaju se u riječi „u iznosu od 
10.700,00 kn“, u osmoj točki riječi „u iznosu 
od 700.000,00 kn“ mijenjaju se u riječi „u 
iznosu od 600.000,00 kn“, u devetoj točki 
riječi „u iznosu od 980.000,00 kn“ mijenjaju 
se u riječi „u iznosu od 774.750.000,00 kn“, 
u desetoj točki riječi „u iznosu od 
3.500.000,00 kn“ mijenjaju se u riječi „u 
iznosu od 3.344.000,00 kn“, u jedanaestoj 
točki riječi „u iznosu od 70.000,00 kn“ 
mijenjaju se u riječi „u iznosu od 44.000,00 
kn“, u dvanaestoj točki riječi „u iznosu od 
220.000,00 kn“ mijenjaju se u riječi „u 
iznosu od 210.700,00 kn“, u trinaestoj točki 
riječi „u iznosu od 4.000,00 kn“ mijenjaju se 
u riječi „u iznosu od 3.750,00 kn“, u iše, u 
petnaestoj točki riječi „u iznosu od 
100.000,00 kn“ mijenjaju se u riječi „u 
iznosu od 20.000,00 kn“, a iza sedamnaeste 
točke dodaje se osamnaesta točka koja glasi: 
„- ostali nespomenuti rashodi poslovanja u 
iznosu od 5.000,00 kn“ 
a u trećem pasusu riječi „u iznosu od 
7.368.226,00 kn“ mijenjaju se u riječi „u 
iznosu od 6.613.226,00 kn“. 
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U podnaslovu Ulaganja u nerazvrstane ceste 
u prvom pasusu u drugoj točki riječi „u 
iznosu od 609.000,00 kn“ mijenjaju se u 
riječi „u iznosu od 380.000,00 kn“, a u 
drugom pasusu riječi „u iznosu od 
3.029.000,00 kn“ mijenjaju se u „u iznosu od 
2.800.000,00 kn“. 
 
U podnaslovu Ulaganja u javno prometne 
površine u prvom pasusu točka prva mijenja 
se i glasi       „- ulaganje u izgradnju 
nogostupa uz D8 (lokacija Plat – Jelići i 
priprema za pješačke prijelaze) u iznosu od 
730.000,00 kuna“, u drugoj točki riječi „u 
iznosu od 80.000,00 kn“ mijenjaju se u riječi 
„u iznosu od 87.500.000,00 kn“, a u 
četvrtom pasusu riječi „u iznosu od 
1.380.000,00 kn“ mijenjaju se u „u iznosu od 
1.817.500.000,00 kn“. 
 
U podnaslovu Ulaganja u javnu rasvjetu u 
drugom pasusu četvrta točka mijenja se i 
glasi „ ulaganje u javnu rasvjetu uz D8 (Plat 
– Jelići i autobusna čekaonica Čibača) u 
iznosu od 265.000,00 kn“, a u trećem pasusu 
riječi „u iznosu od 1.050.000,00 kn“ 
mijenjaju se u „u iznosu od 1.015.000,00 
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: 2117/08-02-19-4 
 
Srebreno, 19. studenoga 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 

05. 
 
Na temelju članka 26. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (NN, broj 68/18 i 
110/18), članka 3. Odluke o drugim 
djelatnostima koje se smatraju komunalnim 
djelatnostima u Općini Župa dubrovačka 
(„Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka“, broj  33/18) 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 18. sjednici održanoj dana 19. 
studenoga 2019., donijelo je  
 

IZMJENE I DOPUNE 
Programa obavljanja komunalnih 
djelatnosti od lokalnog značenja 

za Općinu Župa dubrovačka u 2019. 
godini 

 
 

 Program obavljanja komunalnih 
djelatnosti od lokalnog značenja za Općinu 
Župa dubrovačka u 2019. godini („Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka“, broj 
33/18) mijenja se na slijedeći način: 
 

 U podnaslovu 1. Održavanje izvora i 
javnih fontana riječi „Procjena 
troškova:……75.000,00 kuna“ mijenjaju se 
u „Procjena troškova:……82.000,00 kuna“. 
 
 U podnaslovu 10. Božićno ukrašavanje 
riječi „Procjena troškova:……35.000,00 
kuna“ mijenjaju se u „Procjena 
troškova:……70.000,00 kuna“. 
 
 U podnaslovu 12. Održavanje crkvica i 
ostalih spomenika kulture riječi „Procjena 
troškova:…50.000,00 kuna“ mijenjaju se u 
„Procjena troškova:……70.000,00 kuna“. 
 
 Ove Izmjene i dopune  Programa 
stupaju na snagu osam dana od dana objave 
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u „Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka“, a primjenjivat će se tijekom 
2019. godine. 
 
KLASA: 363-01/18-01/88 
URBROJ: 2117/08-02-19-3 
 
Srebreno, 19. studenoga 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
06. 
 
Na temelju članka 72. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (NN, broj 68/18 i 
110/18) 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 
18. sjednici održanoj dana 19. studenoga 
2019. godine donijelo je  
 

IZMJENE I DOPUNE 
P  R  O  G  R  A  M A 

održavanja nerazvrstanih cesta za 2019.  
  
 Program održavanja nerazvrstanih 
cesta za 2019. godinu („Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka“, broj 33/18) 
mijenja se na slijedeći način: 
 
 U pasusu A 100304 – CESTE iznosi 
„1.370.000,00 kuna“ mijenjaju se u iznose 
„1.361.000,00 kuna“.    
 
 U pasusu 42.4 Ostale usluge 
održavanja cesta – signalizacija i umjetne 
izbočine iznosi „150.000,00 kuna“ mijenjaju 
se u iznose „141.000,00 kuna“. 
 
 Ove Izmjene i dopune Programa 

stupaju na snagu osmog dana od dana objave 
u „Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka“, a provodit će se tijekom 2019. 
godine. 
 
KLASA: 340-03/18-01/11 
URBROJ: 2117/08-02-19-2 
 
Srebreno, 19. studenoga 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
07. 
 
Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o 
postupanju s nezakonito izgrađenim 
zgradama (Narodne novine 86/12, 143/13, 
65/17 i 14/19) i članka 34. Statuta Općine 
Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka 08/09, 6/13 i 3/18), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
18. sjednici održanoj dana 19. studenoga 
2019. godine, donijelo je  

 
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

utroška sredstava od naknade za 
zadržavanje nezakonito  izgrađenih 
zgrada u prostoru za 2019. godinu 

 
Članak 1. 

  

U Programu utroška sredstava od 
naknade za zadržavanje nezakonito  
izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. 
godinu („Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka“, broj 33/18) u članku 1. riječi 
„u iznosu od 21.460,00 kuna“ mijenjaju se u 
riječi „u iznosu od 15.000,00 kuna“,  u 
članku 2. stavku 1. riječi „u ukupnom iznosu 
od 21.460,00 kuna“ mijenjaju se u riječi „u 
ukupnom iznosu od 15.000,00 kuna“ i u 
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članku 2. stavku prvom točka 1. mijenja se i 
glasi: „Izgradnju nadstrešnica na državnim i 
lokalnim cestama u iznosu od 87.000,00 
kuna“. 
 

Članak 2. 
 

Ova Izmjena i dopuna Program stupa 
na snagu osam dana od dana objave u 
''Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka'', a provodit će se tijekom 2019. 
godine. 
 
KLASA: 350-01/18-01/06 
URBROJ: 2117/08-02-19-2 
 
Srebreno, 19. studenoga 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 
18. sjednici održanoj 19. studenoga 2019. 
godine, donijelo je  
 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
 utroška sredstava od naknade za 
eksploataciju mineralnih sirovina  

u 2019. godini 
 

Program utroška sredstava od 
naknade za eksploataciju mineralnih sirovina 
u 2019. godini (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', broj 33/18) mijenja se na 
slijedeći način: 

 

U članku 2.  stavku prvom riječi „u 
iznosu od 250.000,00 kn“ mijenjaju se u „u 
iznosu od 125.000,00 kn“, u stavku drugom 
riječi „u iznosu od 250.000,00 kn“ mijenjaju 
se u „u iznosu od 125.000,00 kn“, u stavku 
drugom točki 1. riječi „u iznosu od 
250.000,00 kn“ mijenjaju se u „u iznosu od 
125.000,00 kn“, a točka 2. se briše.  
 

Ove Izmjene i dopune Programa 
stupaju na snagu danom objave u 
„Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka“, a primjenjivat će se tijekom 
2019. godine.  
 
KLASA: 310-17/18-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-19-2 
 
Srebreno, 19. studenoga 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
09. 
 
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            
18. sjednici, održanoj 19. studenoga 2019., 
godine donijelo je  
 

RJEŠENJE 
o prijedlogu razrješenja člana Nadzornog 

odbora Mlini d.o.o. 
 

I. 
 

U Nadzornom odboru tvrtke Mlini d.o.o. 
predlaže se razrješenje: 
 
gđice. Maruške Sambrailo 
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gosp. Antonija Vojvodića 
 

II. 
 

Ovo rješenje stupa na snagu osam dana od 
dana objave u "Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka". 
 
KLASA: 013-03/17-03/01 
URBROJ: 2117/08-02-19-3 
 
Srebreno, 19. studenoga 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
10. 
 
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                    
18. sjednici, održanoj 19. studenoga 2019., 
godine donijelo je  
 

RJEŠENJE 
o prijedlogu imenovanju člana Nadzornog 

odbora Mlini d.o.o. 
 

I. 
 

U Nadzorni odbor Mlini d.o.o. predlaže se 
imenovanje : 
 
gosp. Joza Radovića 
gosp. Igora Konjevoda 

 
II. 
 

Ovo rješenje stupa na snagu osam dana od 
dana objave u "Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka". 

 
KLASA: 013-03/17-03/01 
URBROJ: 2117/08-02-19-4 
 
Srebreno, 19. studenoga 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
11. 
 
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                    
18. sjednici, održanoj 19. studenoga 2019., 
godine donijelo je  
 

RJEŠENJE 
o prijedlogu razrješenja člana Nadzornog 

odbora Župa dubrovačka d.o.o. 
 

I. 
 

U Nadzornom odboru tvrtke Župa 
dubrovačka d.o.o. predlaže se razrješenje: 
 
gosp. Iva Tošića 
gosp. Marijana Tolušića 
gosp. Dinka Raiča 
 

II. 
 

Ovo rješenje stupa na snagu osam dana od 
dana objave u "Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka". 
 
KLASA: 013-03/17-03/02 
URBROJ: 2117/08-02-19-3 
Srebreno, 19. studenoga 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
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Lovorko Klešković, v.r.  

 
 
12. 
 
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               
18. sjednici, održanoj 19. studenoga 2019., 
godine donijelo je  
 

RJEŠENJE 
o prijedlogu imenovanju člana Nadzornog 

odbora Župa dubrovačka d.o.o. 
 

I. 
 

U Nadzorni odbor tvrtke Župa dubrovačka 
d.o.o. predlaže se imenovanje : 
 
gosp. Domagoja Kristovića 
gosp. Marka Herca 
gosp. Đura Dubelja 
 

II. 
 

Ovo rješenje stupa na snagu osam dana od 
dana objave u "Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka". 
 
KLASA: 013-03/17-03/02 
URBROJ: 2117/08-02-19-4 
 
Srebreno, 19. studenoga 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
 
 


