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01. 
 
Na temelju članaka 1. i 9 a. Zakona o 
financiranju javnih potreba u kulturi 
(„Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 
38/09) i članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09, 6/13, 3/18, 4/20, 
6/20 – pročišćeni tekst, 5/21, 9/21 – 
pročišćeni tekst), te članka 17. Pravilnika o 
uvjetima i postupku donošenja Programa 
javnih potreba u kulturi Općine Župa 
dubrovačka („Službeni glasnik“ br. 27/17), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
5. sjednici održanoj 15. prosinca 2021. 
godine donosi: 

   
 
 

PROGRAM I PLAN RASPODJELE 
SREDSTAVA JAVNIH POTREBA U 

KULTURI   
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA  

ZA 2022. GODINU 
 

 
Članak 1. 

 
Javne potrebe u kulturi Općine Župa 
dubrovačka za 2022. godinu obuhvaćaju 
kulturne programe koje provode udruge u 
kulturi, umjetničke organizacije, samostalni 
umjetnici, fizičke osobe i druge organizacije 
koje se bave kulturnim programima od 
interesa za Općinu Župu dubrovačku, a koje 
se ovim programom utvrđuju kao javne 
potrebe. 
 
 

Članak 2. 
 
Kulturni programi koje provode udruge u 
kulturi, umjetničke organizacije, samostalni 
umjetnici, fizičke osobe i druge organizacije 
koje se bave kulturnim programima od 
interesa za Općinu utvrđeni su na temelju 
prijedloga programa udruga i drugih 
organizacija kulture s područja Općine Župa 
dubrovačka. 

 
Članak 3. 
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Javne potrebe u kulturi Općine Župa 
dubrovačka za 2022. godinu za koje se 
utvrđuje raspored sredstava iz Proračuna su: 
 

 
 
 

 
KORISNIK 2022. godina 

Kulturno umjetničko društvo Marko 
Marojica 

55.000,00 kn 

Limena glazba Župa dubrovačka 25.000,00 kn 
Mažoretke Župe dubrovačke 40.000,00 kn 

Udruga Kurenat 18.000,00 kn 
Udruga Župski karnevo 20.000,00 kn 
Udruga mladih Ponat 9.000,00 kn 

               Udruga mladih Čibača 3.000,00 kn 
  Društvo umjetnika Bruno Bulić 7.000,00 kn 
   Treći ključ- eng. Jezik, promoviranje        
   pov.lokaliteta Župe gostima – V. Mezei 

4.000,00 kn 

Mlini Media – Izložba i monografija 
(retrospekcija događanja kroz 15 godina) 

9.000,00kn 

UKUPNO 190.000,00 kn 
 

 
Članak 4. 

 
Iznos sredstava iz čl. 3. Odnosi se na 
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 
2022. 
Isplatu odobrenih sredstava  provodit će 
Odsjek za proračun i financije po nalogu 
općinskog načelnika. 
 

Članak 5. 
 
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka“. 
 
KLASA: 612-01/21-01/13 
URBROJ: 2117/08-02-21-1 
                                                                                                                     
Srebreno, 15. prosinca 2021. 
  

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
02. 
 
Na temelju članka 115. Zakona o socijalnoj 
skrbi ( „Narodne novine“ broj 157/13, 
152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 
64/20, 138/20) i članka 34. Statuta Općine 
Župa dubrovačka (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', broj 8/09, 6/13, 3/18, 
4/20, 6/20 – pročišćeni tekst, 5/21, 9/21 – 
pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 
Župa dubrovačka na 5. sjednici održanoj 
dana 15. prosinca 2021. donosi  
 

PROGRAM  I PLAN RASPODJELE 
SREDSTAVA JAVNIH POTREBA 
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 u školstvu, socijalnoj skrbi, skrbi o 
stradalnicima Domovinskog rata, 

zdravstvenoj zaštiti i skrbi o djeci i 
mladima Općine Župa dubrovačka za 

2022. godinu 
 

 
Članak 1. 

 
Javne potrebe u školstvu, socijalnoj skrbi, 
skrbi o stradalnicima Domovinskog rata, 
zdravstvenoj zaštiti i skrbi o djeci i mladima 
Općine Župa dubrovačka za 2022. godinu 
obuhvaćaju projekte/ programe organizacija 
iz navedenih područja socijalne i 
zdravstvene skrbi, skrbi o djeci, mladima i 
obitelji, a koji su usmjereni na provođenje 
mjera i aktivnosti utvrđenih nacionalnim 
strategijama, planovima i politikama kao i 
projekata/programa organizacija iz područja 
Domovinskog rata koji se odnose na 
očuvanje stečevina i zaštitu digniteta 
Domovinskog rata, prevladavanje posljedica 
Domovinskog rata, te koji doprinose 
poboljšanju kvalitete života sudionicima i 

stradalnicima Domovinskog rata i njihovim 
obiteljima te jačanju njihove uloge kako u 
lokalnoj zajednici tako i društvu u cjelini, a 
koje se ovim programom utvrđuju kao javne 
potrebe. 
 

Članak 2. 
 
Programi od interesa za Općinu utvrđeni su 
na temelju prijedloga programa udruga i 
drugih organizacija u školstvu, socijalnoj 
skrbi, skrbi o stradalnicima Domovinskog 
rata, zdravstvenoj zaštiti i skrbi o djeci i 
mladima  s područja Općine Župa 
dubrovačka. 

 
Članak 3. 

 
Javne potrebe u školstvu, socijalnoj skrbi, 
skrbi o stradalnicima Domovinskog rata, 
zdravstvenoj zaštiti i skrbi o djeci i mladima 
Općine Župa dubrovačka za 2022. godinu za 
koje se utvrđuje raspored sredstava iz 
Proračuna su: 
 

KORISNIK 2021. godina 
UHDDR Župa dubrovačka 8.000,00 kn 
HVIDRA Župa dubrovačka 8.000,00 kn 
UHBDDR Župa dubrovačka 6.000,00 kn 

Udruga udovica hrvatskih branitelja 4.000,00 kn 
Udruga Civilnih žrtava rata 4.000,00 kn 

Crveni križ 30.000,00 kn 
Matica umirovljenika Župe dubrovačke 10.000,00 kn 

Posebni prijatelj 2.500,00 kn 
Udruga gluhih i nagluhih 3.000,00 kn 

Udruga slijepih i slabovidnih 3.000,00 kn 
UKUPNO                        78.500,00 kn 

 
 

Članak 4.  
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Iznos sredstava iz čl. 3. odnosi se na 
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 
2022. 
Isplatu odobrenih sredstava  provodit će 
Odsjek za proračun i financije po nalogu 
općinskog načelnika. 

 
Članak 5. 

 
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka“. 
 
KLASA: 620-01/21-01/06  
URBROJ: 2117/08-02-21-1 
                                                                                                       
Srebreno, 15. prosinca 2021.  
  

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
03. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09, 6/13, 3/18, 4/20, 
6/20 – pročišćeni tekst, 5/21, 9/21 – 
pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 
Župa dubrovačka na 26. sjednici Općinskog 
vijeća održanoj dana 15. prosinca 2021. 
godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća Program javnih potreba 
u športu za 2022. godinu. 
 

Program javnih potreba u športu 
Općine Župa dubrovačka za 2022. godinu 
sastavni je dio ovog zaključka i ne objavljuje 
se u Službenom glasniku Općine Župa 

dubrovačka nego na mrežnim stranicama 
Općine. 
 
KLASA: 402-07/21-01/65 
URBROJ: 2117/08-02-21-2   
           
Srebreno, 15. prosinca 2021. 
  

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
04. 
 
Na temelju članka 132., stavak 1. Zakona o 
gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17, 
39/19, 125/19) i članka 34. Statuta Općine 
Župa dubrovačka (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', broj 8/09, 6/13, 3/18, 
4/20, 6/20 – pročišćeni tekst, 5/21, 9/21 – 
pročišćeni tekst), po prethodno pribavljenom 
mišljenju Turističke zajednice Općine Župa 
dubrovačka, Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka na 5. sjednici, održanoj 15. 
prosinca 2021., donosi  
 
 

O D L U K U 
o privremenoj zabrani izvođenja 

građevinskih radova  
na području Općine Župa dubrovačka 

 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom privremeno se zabranjuje 
izvođenje građevinskih radova odnosno 
određuju vrste radova, vrste građevina, 
područje, razdoblje kalendarske godine i 
vrijeme u kojem se privremeno zabranjuje 
izvođenje građevinskih radova, utvrđuju 
razlozi zbog kojih se u pojedinim 
slučajevima mogu izvoditi građevinski 
radovi te provođenje nadzora. 
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Članak 2. 

 
Građevinskim radovima koji se u smislu ove 
Odluke zabranjuju smatraju se zemljani 
radovi  i radovi na izgradnji konstrukcije 
građevine. 
 
Područje privremene zabrane izvođenje 
građevinskih radova je cijelo područje 
Općine Župa dubrovačka. 
 
Razdoblje na koje se primjenjuje zabrana 
izvođenja radova iz stavka 1. ovog članka je 
od 1. lipnja do 30. rujna 2022. godine, 
nedjeljama, blagdanima i neradnim danima 
u Republici Hrvatskoj te na Dan Općine 
Župa dubrovačka u vremenu od 00:00 do 
24:00 sata. 
 

Članak 3. 
 

Zabrana iz ove Odluke ne odnosi se na: 
1. građevine odnosno radove za čije je 

građenje odnosno izvođenje utvrđen 
interes Republike Hrvatske, 

2. uklanjanje građevina na temelju 
rješenja građevinske inspekcije ili 
odluke drugog tijela državne vlasti, 

3. građenje građevina, odnosno 
izvođenje radova u godini u kojoj je 
odluka stupila na snagu,  

4. hitne radove na popravcima objekata i 
uređaja komunalne i ostale 
infrastrukture koji se javljaju 
nenadano i kojima se sprječava 
nastanak posljedica opasnih za život i 
zdravlje ljudi kao i veća oštećenja 
nekretnine,  

5. nužne radove na popravcima 
građevina kad zbog nenadano nastalih 
oštećenja postoji opasnost za život i 
zdravlje ljudi te u svrhu sprječavanja 
daljnje štete na istima,  

6. građenje objekata predškolskog, 
školskog, zdravstvenog i socijalnog 

sadržaja, građenje javnih građevina 
sportske i kulturne namjene i 
poboljšanja energetske učinkovitosti 
zgrada u vlasništvu jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave. 

 
Rješenje o svakom pojedinačnom slučaju, 
temeljem zahtjeva investitora, donosi Odsjek 
za komunalno gospodarstvo.  
 
Rješenje stupa na snagu odmah. 

 
Članak 4. 

 
Nadzor nad primjenom ove odluke provodi 
služba komunalnog redarstva Odsjeka za 
komunalno gospodarstvo. 
 
U obavljanju nadzora komunalni redari 
postupaju sukladno odgovarajućim 
odredbama Zakona o gradnji (Narodne 
novine 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i 
Zakona o građevinskoj inspekciji (Narodne 
novine 153/13). 
 
Komunalni redar utvrditi će svaku gradnju, 
tj. izvođenje građevinskih radova, njihova 
investitora i izvođača koji obavlja predmetnu 
gradnju ili izvodi građevinske radove 
protivno odredbi članka 2. ove odluke i 
protiv njega izdati obvezni prekršajni nalog. 
 

Članak 5. 
 

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 
kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja 
kao investitor ili izvođač obavlja 
građevinske radove na području Općine 
Župa dubrovačka 
protivno odredbama ove Odluke. 
 
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit 
će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi 
novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn. 
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Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn 
kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba 
koja obavlja drugu samostalnu djelatnost te 
kao investitor ili izvođač obavlja 
građevinske radove na području Općine 
Župa dubrovačka protivno odredbama ove 
Odluke. 
 
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit 
će se i fizička osoba kao investitor 
novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn. 
 

 
 

Članak 6. 
 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje 
vrijediti Odluka o načinu i vremenu u 
kojemu nije dopušteno obavljati građevinske 
radove na području Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj: 23/20). 

 
Članak 7. 

 
Ova odluka stupa na snagu osam dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''. 
 
KLASA: 363-01/21-01/84 
URBROJ: 2117/08-02-21-1 
 
Srebreno, 15. prosinca 2021. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
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