
 

 

S L U Ž B E N I   G L A S N I K 

OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA 
 

 

 

Broj 11                Godina  XXII. 

 

 

Srebreno, 19. svibnja 2022. 

Uprava i uredništvo: 

Srebreno bb, - tel. 487 476 

List izlazi po potrebi. 

 

SADRŽAJ 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

01. Zaključak o dodjeli javnog priznanja 

Stijepu Galjufu – posthumno……..1.  

02. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

radu Općinskog načelnika za 

razdoblje 1.7.-31.12. 2022. godine..1. 

03. Odluka o raspodjeli rezultata 

poslovanja po godišnjem 

konsolidiranom financijskom 

izvješću za 2021. godinu………….2. 

___________________________________ 

 

01. 

 

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" br. 8/09, 6/13, 3/18, 4/20, 6/20 – 

pročišćeni tekst, 5/21, 9/21 – pročišćeni 

tekst), Općinsko vijeće Općine Župa 

dubrovačka na 7. sjednici Općinskog vijeća 

održanoj dana 19. svibnja 2022. godine 

donijelo je  

 

Z A K L J U Č A K 

o dodjeli Nagrade Općine Župa dubrovačka 

za životno djelo-posthumno 

 

Članak 1. 

 

Nagrada Općine Župa dubrovačka za 

životno djelo – posthumno dodjeljuje se 

 

STIJEPU GALJUFU 

 

Članak 2. 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog 

dana od dana objave u Službenom glasniku 

Općine Župa dubrovačka. 

 

KLASA: 061-01/22-01/02 

URBROJ: 2117-8-02-22-5   

           

Srebreno, 19. svibnja 2022. 

  

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

02. 

 

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 7. sjednici Općinskog vijeća 

održanoj dana 19. svibnja 2022. 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. srpnja do 31. prosinca 2021. 

godine. 
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 Tekst Izvješća o radu Općinskog 

načelnika Općine Župa dubrovačka za 

razdoblje 1. srpnja do 31. prosinca 2021. 

godine sastavni je dio ovog Zaključka. 

 

KLASA: 023-01/21-01/05 

URBROJ:2117-8-02-22-2 

 

Srebreno, 19. svibnja 2022. 

  

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

03. 

 

Temeljem Zakona o proračunu ("Narodne 

novine", broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 

82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom 

računovodstvu i računskom planu ( "Narodne 

novine", broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 

126/19, 108/20 ) 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 i 9/21 – 

pročišćeni tekst ), Općinsko vijeće Općine 

Župa dubrovačka na svojoj 7. sjednici 

održanoj 19. svibnja 2022. godine, donijelo je 

  

 

ODLUKU 

o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. 

godinu 

 

Članak 1. 

 

Odlukom se utvrđuje raspodjela rezultata 

poslovanja Općine Župa dubrovačka za 2021. 

godinu, odnosno utvrđuje se namjena i 

obavlja raspodjela viška prihoda utvrđenog 

Godišnjim konsolidiranim financijskim 

izvještajem Općine Župa dubrovačka za 

2021. godinu. 

 

Članak 2. 

 

Godišnjim konsolidiranim financijskim 

izvještajem Općine Župa dubrovačka za 

razdoblje 01.01.2021. – 31.12.2021. godine 

utvrđen je višak prihoda kako slijedi: 

 

 

 Višak prihoda poslovanja               4.003.418,73 kn

 Manjak prihoda od nefinancijske imovine          10.322.642,09 kn 

 Višak primitaka od financijske imovine i zaduživanja         3.700.000,00 kn 

 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova / dionice     6.216,05 kn

 Preneseni višak prihoda iz 2020. godine          11.477.679,69 kn 

 

 

Članak 3. 

 

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu 

od 4.003.418,73 kn iz članka 2. ove Odluke 

raspoređuje se na način da se od istog iznosa 

pokrivaju izdaci za financijsku imovinu i 

oplate zajmova u iznosu od 6.216,05 kn te 

djelomično pokriva manjak prihoda od 

nefinancijske imovine u iznosu od 

10.322.642,09 kn, preostali iznos manjka 

prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 

6.325.439,41 kn pokriva se prenesenim 

viškom prihoda poslovanja iz 2020. godine u 

iznosu od 11.477.679,69 kn. 
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Utvrđuje se višak prihoda poslovanja za 

2021. godinu u iznosu od 8.852.240,28 kn. 

 

Članak 4. 

 

Višak prihoda poslovanja i primitaka od 

financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 

8.852.240,28 kn se sastoji se od slijedećih 

prihoda i primitaka po izvorima financiranja: 

 

 

 

 

Članak 5. 

 

Višak prihoda u iznosu od 8.852.240,28  kn 

prenosi se u sljedeće obračunsko razdoblje i 

rasporediti će se tijekom 2022. godine u 

prvim sljedećim Izmjenama i dopunama 

proračuna Općine Župa dubrovačka za 2022. 

godinu po izvorima financiranja na pozicije 

rashoda i izdataka po pojedinim programima 

i aktivnostima, a sve sukladno članku Zakona 

o proračunu koji propisuje da se namjenski 

prihodi i primici koji nisu bili iskorišteni u 

prethodnoj godini prenose u proračun za 

tekuću godinu. 

 

Članak 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 

dana objave u " Službenom glasniku Općine 

Župa dubrovačka ". 

 

KLASA:   400-01/22-01/01 

URBROJ: 2117-8-02-22-2 

 

Srebreno, 19. svibnja 2022.   

  

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

NAZIV IZNOS 

Prihod od poreza i prireza na dohodak 2.250.038,64 kn 

Prihod od nefinancijske imovine 785.807,19 kn 

Prihod za posebne namjene – komunalni doprinos 270.890,05 kn 

Prihod za posebne namjene – komunalna naknada 173.202,08 kn 

Prihod za posebne namjene - koncesije 823.309,76 kn 

Prihod od turističke pristojbe 17.297,82 kn 

Prihod od pomoći – Grad Dubrovnik 87.440,95 kn 

Prihod od prodaje stanova 11.603,33 kn 

Primici od zaduživanja kredit u 2021. g. 3.700.000,00 kn 

Višak prihoda poslovanja DV Župa Dubrovačka – redovno poslovanje 57.382,22 kn 

Višak prihoda poslovanja DV Župa Dubrovačka - pomoći HZZO 68.973,22 kn 

Primici od zaduživanja /- neutrošeni višak prihoda poslovanja iz 2020. g. 590.550,89 kn 

Porez i prireza na dohodak - neutrošeni višak prihoda poslovanja iz 2020. g. 15.744,13 kn 

UKUPNI VIŠAK PRIHODA U 2021. g. ZA PRIJENOS U 2022. g. IZNOSI 

 

8.852.240,28 kn 

 


