
  

 S L U Ž B E N I   G L A S N I K 

OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA 

 
 

 

Broj 29                  Godina  XXII. 

 

 

Srebreno, 14. prosinca 2022. 

Uprava i uredništvo: 

Srebreno, - tel. 487 476 

List izlazi po potrebi. 

 

SADRŽAJ 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

 

01. Odluka o izvršavanju proračuna 

Općine Župa dubrovačka za 2023..1. 

02. Program gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2023...6. 

03. Program održavanja komunalne 

infrastrukture za 2023……….….…9. 

04. Program obavljanja drugih 

djelatnosti koje se smatraju 

komunalnim djelatnostima u Općini 

Župa dubrovačka za 2023..............14. 

05. Program utroška sredstava od 

naknade za eksploataciju mineralnih 

sirovina  u 2023….......…………..16. 

06. Program utroška sredstava od 

naknade za nezakonito izgrađene 

zgrade 2023…………..………….16. 

07. Odluka o raspoređivanju sredstava za 

financiranje političkih stranaka u 

2023…………..………………….17.  

_________________________________ 

 

01. 

 

Na temelju članka 18. Zakona o proračunu 

(NN broj 144/21) 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 i 9/21 - 

pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 

Župa dubrovačka na                    12. sjednici 

održanoj  14. prosinca 2022. godine donijelo 

je  

 

O D L U K U 

o izvršavanju Proračuna Općine 

Župa dubrovačka  

za 2023. godinu 
 

I.  OPĆE ODREDBE 

 

Članak  1. 
 

Ovom odlukom sukladno Zakonu o 

Proračunu i drugim zakonskim propisima 

uređuje se sadržaj i način izvršavanja 

Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2023. 

godinu, upravljanje prihodima, primicima, 

rashodima, izdacima Proračuna i njihovim 

izvršavanjem, upravljanje općinskom 

imovinom i dugovima, davanje jamstava te 

prava i obveze proračunskih korisnika i 

ostalih korisnika proračunskih sredstava. 

 

Članak  2. 
 

U izvršavanju proračuna primjenjuju se 

odredbe Zakona o proračunu i Zakona o 

financiranju jedinica lokalne i područne 

/regionalne samouprave. 

 

Članak 3. 
 

Stvarna naplata prihoda nije ograničena 

procjenom prihoda u Proračunu, a iznosi 

rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu 

smatraju se maksimalnim svotama.  
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Stvarni rashodi i izdaci Općine Župa 

dubrovačka u 2023. godini ne smiju prema 

ovom Proračunu biti veći od 7.500.000,00 €. 

 

Članak 4. 
 

Korisnici Proračuna bit će o odobrenim 

sredstvima obaviješteni u ''Službenom 

glasniku Općine Župa dubrovačka''. 

 

 

II. STRUKTURA PRORAČUNA 

 

Članak 5. 
 

Proračun se sastoji od  općeg dijela, 

posebnog dijela.  

Opći dio se sastoji od Računa prihoda i 

rashoda i  Raspoloživih sredstava iz 

prethodnih godina. 

Posebni dio je iskaz plana rashoda i izdataka 

raspoređenih za tekuću proračunsku godinu 

prema programskoj, organizacijskoj, 

ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji. 

U računu prihoda i rashoda iskazani su 

porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi, 

primici od imovine Općine, te rashodi i 

izdaci za financiranje potreba Općine u 

skladu sa zakonskim i drugim propisima. 

Raspoloživa sredstva iz prošlih godina 

predstavljaju neutrošena sredstva viškova 

prihoda Općine Župa dubrovačka i 

proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Župa 

dubrovačka za financiranje namjenskih 

rashoda i izdataka tekuće godine.  

Sastavni dio proračuna za 2023. godinu je i 

njegovo obrazloženje u kojem se daje 

obrazloženje  općeg i posebnog dijela 

proračuna uz projekcije proračuna za 

slijedeće dvogodišnje razdoblje. 

 

 

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA 
 

Članak  6. 
 

Sredstva u Proračunu osiguravaju se 

korisnicima u njegovom Posebnom dijelu po 

utvrđenim Programima.  

Proračunskim sredstvima smije se koristiti 

samo za namjene koje su određene 

Proračunom i do visine utvrđene u 

Posebnom dijelu.  

Proračunski korisnici koriste sredstva 

Proračuna u skladu sa svojim godišnjim 

financijskim planom, koji je usklađen s 

Posebnim dijelom Proračuna. 

Proračunski korisnici smiju preuzimati 

obveze najviše do visine sredstava 

osiguranih u dijelu Proračuna po 

Programima, ako je njihovo  izvršavanje 

usklađeno s mjesečnom proračunskom 

dodjelom.  

Proračunskim korisnicima doznačuje se 

mjesečni iznos temeljem stvarno izvršenih 

obveza, a u skladu s mjesečnim planovima 

korisnika. 

Proračunski korisnici ostvaruju prihode od 

obavljanja poslova vlastite djelatnosti i 

ostalih poslova koje iskazuju u svojim 

financijskim planovima.  

Vlastiti i ostali prihodi koje proračunski 

korisnici ostvaruju izvan Proračuna 

pribrajaju se /konsolidiraju/ u Proračunu 

prilikom financijskog izvješćivanja. 

Programe i financijske planove korisnici su 

dužni podnijeti Općinskom načelniku do 30. 

rujna 2023. godine, na utvrđivanje a potom 

Općinskom vijeću Općine Župa dubrovačka 

na prihvaćanje. 
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Proračunski korisnici obvezni su Odsjeku za 

financije i proračun dostavljati polugodišnje 

izvještaje o ostvarenim i utrošenim 

prihodima u roku 8 dana po isteku razdoblja 

za koji se podnose.  

Proračunski korisnici imaju pravo zadržati i 

koristiti vlastite prihode i prihode iz drugih 

izvora na temelju posebnih propisa, uz 

obvezu da Odsjeku za financije i proračun 

dostavljati polugodišnje izvještaje o 

ostvarenim i utrošenim prihodima u roku 8 

dana po isteku razdoblja za koji se podnose.  

 

Članak 7. 

 

Kod neravnomjernog priljeva sredstava u 

Proračun, Odsjek za financije i proračun će 

razmjerno smanjivati dinamiku doznačivanja 

sredstava Proračunskim korisnicima. 

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti 

planiranih prihoda – primitaka i rashoda – 

izdataka Proračuna, predložit će se 

Općinskom vijeću donošenje izmjena i 

dopuna Proračuna. 

 

Članak 8. 

 

Za izvršavanje Proračuna u cijelosti je 

odgovoran Općinski načelnik.  

Naredbodavac za izvršavanje Proračuna u 

cijelosti je Općinski načelnik.  

U okviru svog djelokruga korisnici 

proračunskih sredstava koji su navedeni u 

Posebnom dijelu Proračuna odgovorni su za 

izvršavanje rashoda – izdataka navedenih u 

njihovom dijelu.  

Pozicije Proračuna koje nisu razrađene 

izvršavat će se temeljem zaključka 

Općinskog načelnika. 

 

Članak  9. 

  

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu do 

4.000,00 €.  

Proračunska zaliha koristi se za 

nepredviđene ili nedovoljno predviđene 

izdatke i zakonom utvrđene namjene.  

O korištenju sredstava Proračunske zalihe 

odlučuje Općinski načelnik Općine Župa 

dubrovačka.  

O korištenju sredstava proračunske zalihe 

Općinski načelnik i Odsjek za financije i 

proračun izvještavaju Općinsko vijeće u 

sklopu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o 

izvršenju Proračuna. 

 

Članak  10. 

 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

priprema prijedlog plana prijma u službu u 

vrijeme kad se priprema nacrt proračuna 

Općine Župa dubrovačka za sljedeću 

kalendarsku godinu, i to tako da s njim bude 

usklađen. 

Općinski načelnik utvrđuje plan prijma u 

službu u Jedinstveni upravni odjel Općine 

Župa dubrovačka vodeći računa o potrebama 

Jedinstvenog upravnog odjela i raspoloživim 

financijskim sredstvima. 

Odobrenje iz stavka 1. ovog članka odnosi se 

i na korisnike koji se pretežnim dijelom 

financiraju iz proračuna. 

Sredstva za plaće, naknade i ostala 

materijalna prava zaposlenika isplaćivat će 

se temeljem odredbi internih akata i visine 

planiranih proračunskih sredstava. 

Iznos osnovice za obračun plaća zaposlenih 

utvrđuje Općinski načelnik. 

U proračunu su osigurana sredstva za 

osiguranje službenika, namještenika, 
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Općinskog  načelnika od posljedica 

nesretnog slučaja. 

 

Članak 11. 

 

Izvješća o izvršenju Proračuna, odnosno 

dijelova Proračuna, podnositi će se 

Općinskom vijeću u skladu sa zakonskim 

odredbama, a obvezno za razdoblje  siječanj 

– lipanj,  siječanj – prosinac  2023. godine, 

te po zahtjevu Općinskog vijeća. 

Izvješća o izvršenju proračuna proračunskog 

korisnika, odnosno pojedinih dijelova 

Proračuna korisnika podnose se Općinskom 

načelniku obvezno za razdoblje siječanj – 

lipanj, i siječanj – prosinac 2023. godine, te 

po zahtjevu Općinskog načelnika. 

 

Članak 12. 

 

Svi korisnici sredstava Proračuna, mogu 

sklapati ugovore o nabavi robe, obavljanju 

usluga i ustupanju radova u visini 

dodijeljenih sredstava, a u skladu s 

godišnjim planom nabave i sukladno  

Zakonu o javnoj nabavi. 

 

Članak 13. 

 

Zaključivanje pisanog ugovora s udrugama, 

kao korisnicima proračunskih sredstava, 

obavezno je bez obzira na iznos donacije. 

Zaključivanje pisanog ugovora s ostalim 

pravnim subjektima, kao korisnicima 

proračunskih sredstava, obavezno je za 

sredstva koja se izvršavaju kao subvencije, 

donacije ili pomoći iznad 1.325,00 €. 

Ugovorima za subvencije, donacije i pomoći 

koji se zaključuju temeljem natječaja o 

financiranju javnih potreba utvrdit će se 

dinamika dodjele sredstava ovisno o visini 

ukupno odobrenih i raspoloživih sredstava.  

Ugovorima će se, između ostalog, utvrditi i 

obveze korisnika proračunskih sredstva za 

namjensko trošenje sredstava, za 

pravodobno dostavljanje izvještaja i za 

realizaciju ugovorenog programa. 

Sve ugovore zaključuje i potpisuje Općinski 

načelnik 

 

Članak 14. 

 

Obvezuju se stručne službe Općine Župa 

dubrovačka da vrše naplatu svih prihoda 

sukladno Zakonu o financiranju jedinica 

lokalne uprave i samouprave. 

Općinski načelnik može, u skladu s 

propisima, otpisati ili djelomično otpisati 

potraživanje. 

 

Članak 15. 

 

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u 

Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih 

prihoda. 

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun 

iz prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima 

na teret rashoda Proračuna tekuće godine. 

 

 

Članak 16. 

 

Općina Župa dubrovačka može stjecati 

udjele u kapitalu trgovačkih društava bez 

naknade i iz sredstava Proračuna. 

Kad se sredstvima Proračuna koristi za 

sanaciju, dokapitalizaciju ili kao udio u 

sredstvima pravne osobe, Općina postaje 

suvlasnik imovine u tim pravnim osobama 

razmjerno uloženim sredstvima. 
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Udjele u kapitalu trgovačkog društva Općina 

može stjecati prijebojem potraživanja s 

osnove danih zajmova i plaćenih jamstava, 

ulaganjem pokretnina i nekretnina i 

zamjenom dionica i udjela. 

Odluku o stjecanju udjela Općine u kapitalu 

trgovačkog društva donosi Općinsko vijeće 

na prijedlog Općinskog načelnika. 

 

Članak 17. 

 

Općina se može dugoročno zadužiti 

uzimanjem kredita na tržištu novca i kapitala 

samo za kapitalne projekte obnove i razvitka 

koji se financiraju iz Proračuna. 

Zaduživanje potvrđuje Općinsko vijeće uz 

prethodnu suglasnost Vlade RH. 

Ugovor o zaduživanju sklapa Općinski 

načelnik. 

Suglasnost o zaduživanju koji izdaje Vlada 

RH je obvezni prilog ugovora o zaduživanju. 

 

Članak 18. 

 

Ukupna godišnja obveza Općine za 

zaduživanje iz prethodnog članka ove odluke 

može iznositi najviše 20% ostvarenih 

prihoda u 2022. godini. 

 

 

U iznos ukupne godišnje obveze iz stavka 1. 

ovog članka uključen je i iznos dospjelog 

godišnjeg anuiteta u tekućoj godini po 

kreditima i jamstvima iz prethodnih godina, 

te dospjele neizmirene obveze. 

Pod ostvarenim proračunskim prihodima 

razumijevaju se ostvareni prihodi Općine 

umanjeni za prihode od domaćih i inozemnih 

pomoći i donacija iz državnog proračuna i 

proračuna drugih  jedinica lokalne 

samouprave i jedinica područne /regionalne/ 

samouprave, za primitke iz posebnih 

ugovora /mjesni samodoprinos i 

sufinanciranje građana/, te iz tuzemnog i 

inozemnog zaduženja. 

 

Članak 19. 

 

Raspoloživim novčanim sredstvima na 

računu Proračuna upravlja Općinski 

načelnik. 

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu 

se oročiti kod poslovne banke poštujući 

načela sigurnosti i likvidnosti.  

Ugovor o oročavanju zaključuje Općinski 

načelnik. 

Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim 

sredstvima prihodi su Proračuna. 

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka 

mogu se plasirati samo s povratom do 31. 

prosinca 2023. godine. 

 

Članak 20. 

 

Trgovačko društvo i javna ustanova kojih je 

osnivač ili većinski vlasnik Općina mogu se 

zadužiti samo uz suglasnost osnivača.  

Odluku o davanju suglasnosti iz stava 1. 

ovog članka donosi Općinsko vijeće. 

 

Općina je dužna dva puta godišnje, i to u 

srpnju i do 31. prosinca tekuće godine, 

izvijestiti Ministarstvo financija o danim 

suglasnostima. 

Općina može davati jamstva za ispunjenje 

obveza trgovačkog društva i javne ustanove 

kojima je osnivač i većinski vlasnik. Izdano 

jamstvo uključuje se u opseg mogućeg 

zaduživanja iz stavka 1. ovog članka. 
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Odluku o davanju jamstva iz ranijeg stavka 

donosi Općinsko vijeće. 

Općina je dužna izvijestiti Ministarstvo 

financija o danim jamstvima u roku od 30 

dana nakon danog jamstva i obvezno do 31. 

prosinca 2023. godine. 

                                                                

Članak 21. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana 

nakon objave u „Službenom glasniku Općine 

Župa dubrovačka“, a primjenjuje se od                

01. siječnja 2023. godine. 

 

KLASA: 400-01/22-01/03 

URBROJ: 2117-8-02-22-1 

 

Srebreno, 14. prosinca 2022. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

02. 

 

Na temelju članka 67. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (NN, broj 68/18, 

110/18 i 32/20) i članka 34. Statuta Općine 

Župa dubrovačka („Službeni glasnik Općine 

Župa dubrovačka“, broj 8/09, 6/13, 3/18, 

6/20 – pročišćeni tekst, 5/21 i 9/21 – 

pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 

Župa dubrovačka na 12. sjednici održanoj 

dana 14. prosinca 2022. godine, donijelo je  
 

P R O G R A M 

građenja komunalne infrastrukture  

na području Općine Župa dubrovačka za 

2023. godinu                                                                 

 
 

Članak 1. 

 

Program građenja komunalne 

infrastrukture na području Općine Župa 

dubrovačka za 2023. godinu (u daljnjem 

tekstu Program) izrađuje se i donosi u skladu 

s izvješćem o stanju u prostoru i potrebama 

uređenja zemljišta planiranog prostornim 

planom koji se donose na temelju posebnih 

propisa, a vodeći računa o troškovima 

građenja infrastrukture te financijskim 

mogućnostima i predvidivim izvorima 

prihoda financiranja i njezina građenja.  

 

Programom se određuju: građevine 

komunalne infrastrukture koje će se graditi 

radi uređenja neuređenih dijelova 

građevinskog područja, građevine 

komunalne infrastrukture koje će se graditi u 

uređenim dijelovima građevinskog područja, 

građevine komunalne infrastrukture koje će 

se graditi izvan građevinskog područja, 

postojeće građevine komunalne 

infrastrukture koje će se rekonstruirati i 

način rekonstrukcije i građevine komunalne 

infrastrukture koje će se uklanjati. 

 

Građevine komunalne infrastrukture 

jesu: 

- nerazvrstane ceste 

- javne prometne površine na kojima 

nije dopušten promet motornih vozila 

- javna parkirališta 

- javne garaže 

- javne zelene površine 

- građevine i uređaji javne namjene 

- javna rasvjeta 

- groblja 

- građevine namijenjene obavljanju 

javnog prijevoza. 

 

Članak 2. 

 

Ovaj Program sadrži procjenu 

troškova građenja određene komunalne 
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infrastrukture i naznakom izvora 

financiranja. 
 

U svezi navedenog daje se prikaz opisa i 

opsega poslova građenja određene 

komunalne infrastrukture koje su sastavni 

dio ovog Programa s napomenom da su 

ukupna sredstva iskazana u Programu 

osigurana u Proračunu Općine Župa 

dubrovačka iz sljedećih izvora financiranja: 

iz komunalnog doprinosa, iz općih prihoda i 

primitaka, iz kapitalnih pomoći, iz prodaje 

zemljišta i iz turističke pristojbe. Dio izvora 

financiranja ovog Programa je prihod od 

komunalnog doprinosa u iznosu od 

140.000,00 eura. 

 

Članak 3. 
 

Ulaganja u groblja 
 

Ulaganje u groblja obuhvaća slijedeće: 
 

- troškovi vođenja i koordinacije 

poslova oko izgradnje Groblja u 

iznosu od 120.000,00 eura financirat 

će se iz kapitalnih pomoći u iznosu 

od 118.000,00 eura i iz komunalnog 

doprinosa u iznosu od 1.700,00 eura,                            

- troškovi električne energije u iznosu 

od 1.500,00 eura financirat će se iz 

komunalnog doprinosa u iznosu od 

650,00 eura i kapitalnih pomoći u 

iznosu od 850,00 eura, 

- troškovi opskrbe vodom u iznosu od 

8.500,00 eura financirat će se iz 

komunalnog doprinosa u iznosu od 

1.300,00 eura i iz kapitalnih pomoći 

u iznosu od 7.200,00 eura, 

- ulaganja u kupnju zemljišta u iznosu 

od 45.000,00 eura financirat će se iz 

kapitalnih pomoći u iznosu od 

6.650,00 eura i iz općih prihoda i 

primitaka u iznosu od 38.350,00 

eura. 
 

Za financiranje ulaganja u groblja u 

Proračunu su osigurana sredstva u iznosu od 

175.000,00 eura. 

 
 

Ulaganja u nerazvrstane ceste  
 

Ulaganje u nerazvrstane ceste 

obuhvaća slijedeće: 
 

- kupnja ostalog zemljišta za uređenje 

nerazvrstanih cesta u iznosu od 100.000,00 

eura financirat će se iz komunalnog 

doprinosa u iznosu od 15.000,00 eura, iz 

prodaje zemljišta u iznosu od 15.000,00 eura 

i iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 

70.000,00 eura, 

- ulaganja u znanstvena djela – projekti cesta 

u iznosu od 28.500,00 eura financirat će se iz  

   komunalnog doprinosa u iznosu od 

14.800,00 eura i iz općih prihoda i primitaka 

u iznosu od 13.700,00 eura, 

- ulaganje u izgradnju raskrižja ulice Put dr 

Ante Starčevića – Put Pera Kojakovića u 

Čibači u iznosu od 100.000,00 eura 

financirat će se iz općih prihoda i primitaka. 
 

Za financiranje ulaganja u 

nerazvrstane ceste Proračunom su osigurana 

sredstva u iznosu od 228.500,00 eura. 
 

 

 

 

  

Ulaganja u javnu rasvjetu 
 

Ulaganje u javnu rasvjetu obuhvaća 

slijedeće: 
 

- ulaganje u javnu rasvjetu uz nerazvrstane 

ceste u iznosu od 15.000,00 eura financirat 

će se iz komunalnog doprinosa u iznosu od 

12.500,00 eura i iz općih prihoda i primitaka 

u iznosu od 2.500,00 eura, 
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-ulaganje u javnu rasvjetu – raskrižje Put dr. 

Ante Starčevića – Put Pera Kojakovića u 

Čibači u iznosu od 25.000,00 eura financirat 

će se iz komunalnog doprinosa u iznosu od 

22.050,00 eura i iz općih prihoda i primitaka 

u iznosu od 2.950,00 eura.  
 

Za financiranje ulaganja u javnu 

rasvjetu Proračunom su osigurana sredstva u 

iznosu od 40.000,00 eura.  

 

Ulaganja u javne zelene površine 

 

 Ulaganje u javne zelene površine 

obuhvaća slijedeće: 

-ulaganje u izgradnju dječjeg igrališta u 

Čibači u iznosu od 125.000,00 eura 

financirat će se iz komunalnog doprinosa u 

iznosu od 50.000,00 eura, iz općih prihoda i 

primitaka u iznosu od 59.800,00 eura i iz 

kapitalnih pomoći u iznosu od 15.200,00 

eura,  

-ulaganje u izgradnju dječjeg igrališta u 

Mandaljeni u iznosu od 185.000,00 eura 

financirat će se iz komunalnog doprinosa u 

iznosu od 22.000,00 eura, iz općih prihoda i 

primitaka u iznosu od 88.000,00 eura, iz 

kapitalnih pomoći u iznosu od 10.000,00 

eura i iz turističke pristojbe u iznosu od   

65.000,00 eura.  

 

 Za financiranje ulaganja u javne 

zelene površine Proračunom su osigurana 

sredstva u iznosu od 310.000,00 eura. 

 

 

Ulaganje u javne prometne površine na 

kojima nije dopušten promet motornih 

vozila 

 

 Ulaganje u javne prometne površine 

na kojima nije dopušten promet motornih 

vozila obuhvaća slijedeće: 

-izgradnja nogostupa uz cestu D8 u iznosu 

od 13.000,00 eura financirat će se iz općih 

prihoda i primitaka. 

 

 Za financiranje ulaganja u javne 

prometne površine na kojima nije dopušten 

promet motornih vozila Proračunom su 

osigurana sredstva u iznosu od 13.000,00 

eura. 

  
 

Članak 4. 
 

U skladu sa sadržajem Programa u 

članku 3. troškovi Programa građenja 

komunalne infrastrukture u 2023. godini u 

ukupnom iznosu od 766.500,00 eura 

raspoređuju se na sljedeće izvore 

financiranja: 

- prihodi od komunalnog doprinosa u 

iznosu od 140.000,00 eura, 

- opći prihodi i primitci u iznosu od 

388.300,00 eura,  

- kapitalne pomoći u iznosu od 

158.200,00 eura, 

- prodaje zemljišta u iznosu od 

15.000,00 eura i 

- turističke pristojbe u iznosu od 

65.000,00 eura.  
 

Sredstva iz prethodnog stavka 

raspoređuju se za građenje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture i nabavku opreme 

prema prioritetima koji utvrdi Općinski 

načelnik.  

Sve radove gradnje navedene u ovom 

programu obavljat će odabrani izvoditelji po 

sklopljenom ugovoru.  
 

 

Članak 5. 
 

Ovaj Program stupa na snagu osam 

dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Župa dubrovačka“, a primjenjivati će 

se tijekom 2023. godine. 
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KLASA: 363-01/22-01/125 

URBROJ: 2117-8-02-22-1 
 

Srebreno, 14. prosinca 2022. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

03. 

 

Na temelju članka 72. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (NN, broj 68/18, 

110/18 i 32/20) i članka 34. Statuta Općine 

Župa dubrovačka („Službeni glasnik Općine 

Župa dubrovačka“, broj 8/09, 6/13, 3/18, 

6/20 – pročišćeni tekst, 5/21 i 9/21 – 

pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 

Župa dubrovačka na 12. sjednici održanoj 

dana  14. prosinca 2022. godine donijelo je  
 

 

 

P  R  O  G  R  A  M 

održavanja komunalne infrastrukture za 

2023. godinu 

 
 

I. PREDMET PROGRAMA 

 

 Program održavanja komunalne 

infrastrukture (u daljnjem tekstu Program) 

izrađuje se i donosi u skladu s predvidivim i 

raspoloživim sredstvima i izvorima 

financiranja. Ovim programom određuje se 

opis i opseg poslova održavanja komunalne 

infrastrukture s procjenom pojedinih 

troškova po djelatnostima i iskaz 

financijskih sredstava potrebnih za 

ostvarivanje programa, s naznakom izvora 

financiranja. Građevine koje se održavaju 

temeljem ovog programa propisane su 

člankom 59. stavak 1. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu, i to su: 

 

1. nerazvrstane ceste, 

2. javne prometne površine na kojima 

nije dopušten promet motornih 

vozila, 

3. javna parkirališta, 

4. javne garaže, 

5. javne zelene površine, 

6. građevine i uređaji javne namjene, 

7. javna rasvjeta, 

8. groblja i krematoriji na grobljima, 

9. građevine namijenjene obavljanju 

javnog prijevoza. 

 

Za obavljanje navedenih djelatnosti 

koje smo ovim Programom svrstali u četiri 

cjeline osigurana su sredstva u Proračunu 

Općine Župa dubrovačka od komunalne 

naknade, općih prihoda i primitaka, 

turističke pristojbe i prihoda od koncesija u 

ukupnom iznosu od 1.515.500,00 eura. Dio 

izvora financiranja ovog Programa je prihod 

od komunalne naknade u iznosu od 

740.000,00 eura. 

 

 

 

II. OPIS, OBAVLJANJE I 

FINANCIRANJE POSLOVA 

REDOVITOG ODRŽAVANJA 
 

 

1.  Održavanje javnih površina 
 

 Održavanje javnih površina posebno 

se odnosi na održavanje javnih zelenih 

površina, pješačkih staza, pješačkih zona, 

otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, 

dječjih igrališta, izvora, nekoncesioniranih 

plaža, autobusnih čekaonica, spomenika, 

sabirnih mjesta za smeće, groblja i javnih 

prometnih površina, te dijelova javnih cesta 

koje prolaze kroz naselje kad se ti dijelovi ne 

održavaju kao javne ceste po posebnom 

zakonu. 
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1.1. Održavanje javnih zelenih površina 

 

Pod održavanjem zelenih površina 

naročito se razumijeva održavanje javnih 

zelenih površina i parkova. 

Održavanje javnih zelenih površina 

obavlja se na sljedeće načine: 

 

Osnovno održavanje zelenih javnih 

površina obuhvaća cjelovito održavanje 

parkova i drugih javnih zelenih površina u 

vlasništvu općine Župa dubrovačka, osim 

građevinskih zahvata na rubnjacima, 

zidovima i podzidima, osim održavanja 

ograda i klupa za odmor, dječjih igrališta i 

sprava za igranje. 

Ova djelatnost obavlja se po 

pravilima struke, tako da zelenilo udovoljava 

funkcijskim i estetskim kriterijima. 

 

      Osnovno održavanje koje se obavlja  

na cijelom području općine Župa 

dubrovačka dijeli se na zone prema 

potrebnom intenzitetu održavanja te  

razumijeva naročito: 

• čišćenje zelenih površina,  

• orezivanje i čišćenje nasada, 

• proljetno okopavanje nasada s 

prihranjivanjem, 

• okopavanje – plijevljenje nasada, 

• zalijevanje nasada, 

• prskanje nasada zaštitnim  

sredstvima, 

• skidanje štetnika, 

• košnja travnjaka, 

• obnavljanje i popunu nasada, 

• sezonsku sadnju cvijeća, 

• uklanjanje i odvoz starih i bolesnih 

stabala , 

• održavanje staza i puteljaka u 

parkovima, 

• održavanje zelenila na grobljima 

• održavanje (pražnjenje, čišćenje, 

pranje, odnošenje na popravak i 

kontrola) 

       košarica za otpatke u sastavu javnih 

zelenih površina, 

• prihrana cvijeća,     

• nabava i sadnja raznog cvijeća oko 

izvora, 

• sadnja cvijeća oko spomenika. 

 

 Dodatno održavanje zelenih javnih 

površina obuhvaća: održavanje i izgradnju 

zidića, podzida i zidova, koje se obavlja 

prema potrebi i prema posebnom programu, 

zatim održavanje i bojenje ograda, rukohvata 

i vrtnih vrata, popravak i bojenje klupa za 

odmor i održavanje postojećih dječjih 

igrališta i sprava za igru. 
 

Za financiranje ovog projekta Proračunom 

su osigurana sredstva u iznosu od 

240.000,00 eura. 
 

Obavljanje:  Župa dubrovačka d.o.o. putem 

Ugovora 

Financiranje: 187.404,61 eura iz 

komunalne naknade, 7.711,20 eura iz 

prihoda od koncesija i 44.884,19 eura iz 

općih prihoda i primitaka.                          
 

 

1.2. Održavanje ostalih javnih površina 
 

 Pod održavanjem ostalih javnih 

površina se podrazumijeva održavanje 

izvora, nekoncesioniranih plaža, autobusnih 

čekaonica, sabirnih mjesta za smeće te 

popravci istih, dječjih igrališta, spomenika i 

groblja. Lokalna samouprava i fizičke osobe 

koje obavljaju gore navedene komunalne 

djelatnosti obvezne su osigurati trajno i 

kvalitetno obavljanje istih te poduzimati 

mjere i radnje na očuvanju i zaštiti okoliša.  
 

Za financiranje ovog projekta Proračunom 

su osigurana sredstva u iznosu od 

185.000,00 eura. 
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Obavljanje:  Župa dubrovačka d.o.o. putem 

Ugovora 

Financiranje:  145.995,09 eura iz 

komunalne naknade, a 32.368,77 eura iz 

općih prihoda i primitaka i 6.636,14 eura iz 

prihoda od koncesija.  

 
 

2. Održavanje čistoće javnih površina 
 

Pod održavanjem čistoće javnih 

površina se razumijeva čišćenje i održavanje 

čistoće javnih površina i javnog WC-a. 

Osnovno održavanje koje se obavlja  na 

cijelom području Općine Župa dubrovačka 

dijeli se na zone prema potrebnom 

intenzitetu održavanja te podrazumijeva: 

- ručno pometanje javnih površina,  

- ručno pranje javnih površina, 

- uklanjanje trave i korova, 

- čišćenje odvodnih jaraka i slivnika u 

pješačkim zonama, 

- pražnjenje, (košarica, kontejnera),  

- pranje, čišćenje i održavanje košarica 

za otpad, 

- ručno pranje kontejnera, 

- održavanje čistoće izvora, 

- čišćenje plaža koje nisu pod 

koncesijom, 

- čišćenje čekaonica, 

- čišćenje dječjih igrališta, 

- čišćenje prostora oko spomen 

obilježja, 

- čišćenje sabirnih mjesta za otpad, 

- održavanje čistoće groblja na 

području Općine, 

- pranje čekaonica, 

- pranje šetnice Striježica, 

- pranje pješačkih staza (ispred 

Općine), 

- čišćenje javnog WC-a Striježice. 

 

 

Za financiranje ovog projekta Proračunom 

su osigurana sredstva u iznosu od 

265.000,00 eura. 

 

Obavljanje:  Župa dubrovačka d.o.o. putem 

Ugovora 

Financiranje: 180.781,22 eura  iz 

komunalne naknade, 18.376,62 eura iz općih 

prihoda i primitaka, 14.358,47 eura iz 

turističke pristojbe i 51.483,69 eura iz 

prihoda od koncesija  
 

 

3.  Održavanje nerazvrstanih cesta 
 

 Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice, 

putovi) obuhvaća redovno održavanje 38 km 

nerazvrstanih cesta i održavanje nogostupa, 

skalinata, ugibališta, podzida, kanala i slično 

na području Općine Župa dubrovačka, 

nadzor nad navedenim radovima i 

održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim 

uvjetima – zimska služba,  održavanje 

opreme i obnova horizontalne i vertikalne 

signalizacije na nerazvrstanim cestama i 

troškovi geodeta u svezi ucrtavanja 

općinskih nerazvrstanih cesta i javnih 

površina u katastru u ukupnom iznosu od 

175.500,00 eura, a financirat će se iz 

komunalne naknade, općih prihoda i prihoda 

od koncesija.  
 

 

3.1. Usluge tekućeg održavanja – 

krpljenje rupa i asfaltiranje  
 

 Za usluge tekućeg održavanja 

nerazvrstanih cesta koje podrazumijeva 

održavanje kolnika i parkirališta krpljenjem 

rupa i asfaltiranjem Proračunom su 

osigurana sredstva u iznosu od 75.000,00 

eura. 

 

Obavljanje:  odabrani izvoditelj putem 

Ugovora 

Financiranje: 61.727,72 eura iz komunalne 

naknade i 13.272,28 eura iz općih prihoda i 

primitaka.  
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3.2. Usluge tekućeg održavanja – 

nogostupi i skalinate  
 

 Za usluge tekućeg održavanja – 

nogostupi i skalinate koje podrazumijeva 

održavanje pješačkih ulica, šetališta, 

nogostupa, skalinata, podzida, kanala i 

sličnog na području Općine Župa 

dubrovačka Proračunom su osigurana 

sredstva u iznosu od 75.000,00 eura. 

 

Obavljanje:  odabrani izvoditelj putem 

Ugovora 

Financiranje: 55.091,58 eura  iz komunalne 

naknade, 16.636,14 eura iz općih prihoda i 

primitaka i 3.272,28 eura iz prihoda od 

koncesija.  

 

 

3.3. Ostale usluge tekućeg održavanja 

nerazvrstanih cesta – zimsko  
 

 Pod uslugama tekućeg održavanja 

nerazvrstanih cesta – zimsko podrazumijeva 

se održavanje nerazvrstanih cesta na 

području Općine Župa dubrovačka u slučaju 

snijega i leda, Proračunom su osigurana 

sredstva u iznosu od 5.000,00 eura, a 

temeljem iskustva iz prethodnih godina, 

njihova realizacija u cijelosti će ovisiti o 

vremenskim uvjetima. 

 

Obavljanje:  odabrani izvoditelj putem 

Ugovora 

Financiranje: 5.000,00 eura  iz općih 

prihoda i primitaka.  

 
 

 

3.4 Ostale intelektualne usluge – nadzor 

nad cestama i građevinama i izrada 

troškovnika  
 

 Pod ostalim intelektualnim uslugama – 

nadzor nad nerazvrstanim cestama i 

građevinama podrazumijevaju se usluge 

nadzornog inženjera nad radovima tekućeg 

održavanja – krpljenje rupa i asfaltiranje kao 

i nad radovima tekućeg održavanja – 

nogostupi i skalinate i za isto su Proračunom 

osigurana sredstva u iznosu od 9.000,00 

eura. 

 

Obavljanje:  odabrani izvoditelj putem 

Ugovora 

Financiranje: 7.963,37 eura  iz komunalne 

naknade i 1.036,63 eura iz općih prihoda i 

primitaka.  

 
 

3.5. Geodetsko katastarske usluge – 

ucrtavanje cesta  
 

 Pod uslugama geodetsko katastarske 

usluge – ucrtavanja cesta podrazumijevaju se 

troškovi geodeta u svezi ucrtavanja 

općinskih nerazvrstanih cesta i javnih 

površina u katastru i za isto su Proračunom 

osigurana sredstva u iznosu od 11.500,00 

eura  

 

Obavljanje:  odabrani izvoditelj putem 

Ugovora  

Financiranje: 4.645,30 eura iz prihoda od 

koncesija i 6.854,70 eura iz općih prihoda i 

primitaka.  
 

4.  Održavanje javne rasvjete 
 

 Održavanje javne rasvjete obuhvaća 

upravljanje, redovno održavanje objekata i 

uređaja javne rasvjete, izvanredne popravke 

objekata i uređaja javne rasvjete kao i 

podmirivanje troškova električne energije za 

rasvjetljivanje svih javnih površina i javnih 

cesta koje prolaze kroz naselja i 

nerazvrstanih cesta, te troškove nadzora 

navedenih aktivnosti i izrade troškovnika za 

iste u ukupnom iznosu od 650.000,00 eura, a 

financirat će se iz komunalne naknade, općih 
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prihoda i primitaka, prihoda od koncesija i 

turističke pristojbe. 

 

4.1. Redovno održavanje objekata i 

uređaja javne rasvjete 
 

 Pod uslugama redovnog održavanja 

objekata i uređaja javne rasvjete 

podrazumijevaju se usluge zamjena 

rasvjetnih tijela i startera te redovna kontrola 

cjelokupne mreže objekata i uređaja javne 

rasvjete i za isto su Proračunom osigurana 

sredstva u iznosu od 26.000,00 eura. 

 

Obavljanje:  odabrani izvoditelj putem 

Ugovora 

Financiranje: 24.752,81 eura  iz komunalne 

naknade i 1.247,19 eura iz općih prihoda i 

primitaka.   
 
 

4.2. Izvanredni popravci objekata i 

uređaja javne rasvjete 
 

 Pod uslugama izvanrednih popravaka 

objekata i uređaja javne rasvjete 

podrazumijevaju se usluge otklanjanja 

izvanrednih i nepredviđenih kvarova kao 

oštećenja kabela, stupova te kvarova u 

upravljačkom dijelu javne rasvjete, nastalih 

tijekom godine na objektima i uređajima 

javne rasvjete i za isto su Proračunom 

osigurana sredstva u iznosu od 20.000,00 

eura. 
 

Obavljanje:  odabrani izvoditelj putem 

Ugovora 

Financiranje: 14.601,67 eura  iz komunalne 

naknade i 5.398,33 eura iz turističke 

pristojbe.  

 

4.3. Troškovi električne energije javne 

rasvjete 
 

 Pod troškovima električne energije 

javne rasvjete podrazumijeva se 

podmirivanje troškova električne energije za 

rasvjetljavanje svih javnih površina te javnih 

i nerazvrstanih cesta koje prolaze kroz 

naselja i za isto su Proračunom osigurana 

sredstva u iznosu od 595.000,00 eura. 
 

Obavljanje:  odabrani izvoditelj putem 

Ugovora 

Financiranje: 60.000.000,00 eura  iz 

komunalne naknade, 410.000,00 eura iz 

općih prihoda i primitaka i  125.000,00 eura 

iz prihoda od koncesija.  

 

4.4. Ostale intelektualne usluge – nadzor i 

izrada troškovnika za redovno i 

izvanredno održavanje objekata i uređaja 

javne rasvjete 
 

 Pod nadzorom i izradom troškovnika 

za redovno i izvanredno održavanje objekata 

i uređaja javne rasvjete podrazumijeva se 

izrada troškovnika kao i usluge nadzornog 

inženjera nad radovima redovnog i 

izvanrednog održavanja objekata i uređaja 

javne rasvjete i za isto su Proračunom 

osigurana sredstva u iznosu od 9.000,00 

eura. 
 

Obavljanje:  odabrani izvoditelj putem 

Ugovora 

Financiranje: 1.681,93 eura  iz komunalne 

naknade, 4.000,00 eura iz turističke pristojbe 

i 3.318,07 eura iz prihoda od koncesija.  

 

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

U skladu sa sadržajem Programa u glavi 

II. troškovi Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2023. godini u ukupnom 

iznosu od 1.515.500,00 eura raspoređuju se 

na sljedeće izvore financiranja: 

- prihodi od komunalne naknade u 

iznosu od 740.000,00 eura, 

- opći prihodi i primitci u iznosu od 

549.676,52 eura, 
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- turistička pristojba u iznosu od 

23.756,80 eura i 

- prihod od koncesija u iznosu od 

202.066,68 eura.  

 

 Ovaj program stupa na snagu osam 

dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Župa dubrovačka“, a provodit će se 

tijekom 2023. godine. 

 

KLASA: 363-01/22-01/124 

URBROJ: 2117/08-02-21-1 

 

Srebreno, 14. prosinca 2021. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

04. 

 

Na temelju članka 26. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (NN, broj 68/18, 

119/18 i 32/20), članka 4. Odluke o 

komunalnim djelatnostima na području 

Općine Župa dubrovačka („Službeni glasnik 

Općine Župa dubrovačka“, broj 02/22) i 

članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 

(„Službeni glasnik Općine Župa 

dubrovačka“, broj 8/09, 6/13, 3/18, 6/20 – 

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

tekst), Općinsko vijeće Općine Župa 

dubrovačka na 12. sjednici održanoj dana 14. 

prosinca 2022., donijelo je  
 

P R O G R A M 

obavljanja drugih djelatnosti koje se 

smatraju komunalnim djelatnostima  

u Općini Župa dubrovačka za 2023. 

godinu 
 

 

I. PREDMET PROGRAMA  
 

 Općinsko vijeće Općine Župa 

dubrovačka Programom obavljanja drugih 

djelatnosti koje se smatraju komunalnim 

djelatnostima u Općini Župa dubrovačka za 

2023. godinu (u daljnjem tekstu Program) 

odredilo je način, opseg i kakvoću 

obavljanja pojedine komunalne djelatnosti 

(članak 4. Odluke o komunalnim 

djelatnostima na području Općine Župa 

dubrovačka („Službeni glasnik Općine Župa 

dubrovačka“, broj 02/22.), s procjenom 

pojedinih troškova po djelatnostima i 

iskazom financijskih sredstava potrebnih za 

ostvarivanje Programa, s naznakom izvora 

financiranja. 

  

 Programom su obuhvaćene djelatnosti 

koje su planirane Proračunom za 2023. 

godinu i to:  

1. deratizacija i dezinsekcija, 

2. označavanje naselja, ulica, trgova i 

zgrada, 

3. uklanjanje protupravno postavljenih 

predmeta na javnim površinama. 

 

Za obavljanje navedenih djelatnosti koje 

smo ovim Programom svrstali u tri cjeline 

osigurana su sredstva u Proračunu Općine 

Župa dubrovačka od općih prihoda i 

primitaka, turističke pristojbe i prihoda od 

koncesija u ukupnom iznosu od 32.000,00 

eura. 

 

 

II.  OPIS, OBAVLJANJE I 

FINANCIRANJE DJELATNOSTI 

PROGRAMA 
 

 

1.   Deratizacija i dezinsekcija  
 

2.1. Deratizacija javnih površina 
 

 Obvezatna (preventivna) deratizacija 

je metoda uništavanja i suzbijanja opasnih 

glodavaca kao mogućih izvora zaraze. 

Provodit će se u kanalizacijskim sustavima, 
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odlagalištima otpadnih tvari, uz obalu mora, 

uz vodotoke, na zelenim površinama, okolini 

kontejnera i spremnika za smeće i provodit 

će se dva puta tijekom kalendarske godine: u 

proljeće (ožujak i travanj) i jesen (listopad, 

studeni). 

 Obvezatna deratizacija drugih 

subjekata u što spadaju objekti za javnu 

vodoopskrbu, objekti za promet namirnica, 

objekti organizacije zdravstva, odgojno-

obrazovni objekti, stambeni objekti i ostali 

objekti poduzeća i drugih pravnih osoba. 

 

2.2. Dezinsekcija javnih površina 
 

 U obvezatnu (preventivnu) 

dezinsekciju spadaju postupci suzbijanja 

komaraca, muha i sl. Dezinsekcija letećih 

komaraca (adulta) bi se obavila primjenom 

ULV aplikatora metodom hladnog 

zamagljivanja u kasnim večernjim satima 

javnim površinama u naseljima Općine. 

Akcija bi se izvela u dva navrata i to u 

mjesecu srpnju i kolovozu. 

 Dezinsekcija larvi komaraca obavila bi 

se u tri navrata (svibanj, lipanj i srpanj) i to u 

različitim vodenim recipijentima koji su 

legla komaraca (septičke jame, potoci i 

kanali oborinskih voda te spremnici vode u 

okolici domaćinstava, vrtovima i drugim 

obradivim površinama. 

 Dezinsekcija muha kao potencijalnih 

prenositelja crijevnih zaraznih bolesti vršit 

će se osobito u područjima gdje postoji 

navika držanja i uzgoja domaćih životinja te 

bi obuhvatila kontejnere i odlagališta otpada 

područja Župe dubrovačke, a vršila bi se tri 

puta tijekom ljetnih mjeseci. 
 

Obavljanje:……………. Sanitat d.o.o. – 

Dubrovnik – prema ugovoru 

Financiranje:………….. iz općih prihoda i 

primitaka u iznosu od 4.736,88 eura i                                          

iz koncesija u iznosu od 15.263,12 eura. 

Procjena troškova.……. 20.000,00 eura. 

 

 

2.  Označavanje naselja, ulica, trgova i 

zgrada  

  

 Ova djelatnost obuhvaća izradu, 

postavljanje i održavanje oznaka (ploča) 

naselja gdje još nisu postavljena, te 

dizajniranje, postavljanje i održavanje 

oznaka trgova, zgrada, ulica i stambenih 

objekata.    

 Ista se obavlja tako da sve oznake 

budu uvijek u urednom stanju i lako 

uočljive.  

 

Obavljanje:………….. odabrani izvoditelj - 

prema ugovoru. 

Financiranje:…………... iz koncesija. 

Procjena troškova:…….. 500,00 eura. 

 

 

3 . Uklanjanje protupravno postavljenih 

predmeta na javnim površinama  

 

 Ova se djelatnost obuhvaća uklanjanje 

olupina, šuta i sl. s javnih površina, obavlja 

se temeljem Odluke o komunalnom redu 

Općine Župa dubrovačka, a izvršava se 

rješenjem komunalnog redarstva.  

 

Obavljanje:………….odabrani izvoditelji - 

prema ugovoru. 

Financiranje:……………………………….

iz koncesija u iznosu od 11.234,55 eura i                                       

iz turističke pristojbe u iznosu od 265,45 

eura. 

Procjena troškova:……….. 11.500,00 eura. 

 
 

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

U skladu sa sadržajem Programa u glavi 

II. troškovi Programa obavljanja drugih 

djelatnosti koje se smatraju komunalnim 
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djelatnostima u Općini Župa dubrovačka u 

2023. godini u ukupnom iznosu od 

32.000,00 eura raspoređuju se na sljedeće 

izvore financiranja: 

- opći prihodi i primitci u iznosu od 

4.736,88 eura, 

- turistička pristojba u iznosu od 

265,45 eura, 

- prihod od koncesija u iznosu od 

26.997,67 eura.  

 

 

 Ovaj Program stupa na snagu osam 

dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Župa dubrovačka“, a primjenjivat će 

se tijekom 2023. godine. 

 

KLASA: 363-01/22-01/126 

URBROJ: 2117-8-02-22-1 

 

Srebreno, 14. prosinca 2022. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

05. 

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 

dubrovačka („Službeni glasnik Općine Župa 

dubrovačka“, broj 8/09, 6/13, 3/18, 6/20 

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

tekst), Općinsko vijeće Općine Župa 

dubrovačka na 12. sjednici održanoj 14. 

prosinca 2022. godine, donijelo je  

 

 

PROGRAM 

utroška sredstava od naknade za 

eksploataciju mineralnih sirovina  

u 2023. godini 

 

Članak 1. 

 

Ovim Programom utroška sredstava 

od naknade za eksploataciju mineralnih 

sirovina u 2023. godini (dalje: Program) 

utvrđuje se način utroška predmetnih 

sredstava.  

 

Članak 2. 

 

U 2023. godini temeljem naknade za 

eksploataciju mineralnih sirovina očekuje se 

prihod u iznosu od 20.000,00 eura koji se 

ostvaruje u Pogonu za eksploataciju kamena 

iz kamenoloma ''DUBAC''. 

 

Ostvareni prihod od naknade za 

eksploataciju mineralnih sirovina u 2023. 

godini u ukupnom iznosu od 20.000,00 eura 

će se u cilju unapređenja gospodarstva i 

zaštite okoliša utrošiti za: 

1. održavanje kanalizacije, 

vodovoda i odvodnje u iznosu od 

71.000,00 eura. 

 

Članak 3. 

 

Ovaj Program stupa na snagu osam 

dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Župa dubrovačka“, a provodit će se 

tijekom 2023. godine.  

 

KLASA: 310-04/22-01/03 

URBROJ: 2117-8-02-22-1 

 

Srebreno, 14. prosinca 2022. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

06. 

 

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o 

postupanju s nezakonito izgrađenim 

zgradama (NN, broj 86/12, 143/13, 65/17 i 
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14/19) i članka 34. Statuta Općine Župa 

dubrovačka („Službeni glasnik Općine Župa 

dubrovačka“, broj 08/09, 6/13, 3/18 6/20 – 

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

tekst), Općinsko vijeće Općine Župa 

dubrovačka na 12. sjednici održanoj dana 14. 

prosinca 2022. godine, donijelo je  

 

 

PROGRAM 

utroška sredstava od naknade za 

zadržavanje nezakonito  izgrađenih 

zgrada u prostoru za  2023. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

Prihod Proračuna Općine Župa 

dubrovačka za 2023. godinu od naknada za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru, a kao 30% dio ukupnog iznosa 

sredstava, planiran je u iznosu od 2.400,00 

eura.  

 

Članak 2. 

 

Ostvareni prihod od naknada za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru u ukupnom iznosu od 2.400,00 eura 

utrošiti će se za: 

1. Izmjene i dopune UPU-a Kupari I u 

iznosu od 27.000,00 eura. 

 

Za realizaciju ovog Programa zadužuje se 

Odjek za financije i proračun, Odsjek za 

komunalno gospodarstvo i Odsjek za zaštitu 

okoliša i prostorno uređenje. 

 

Članak 3. 

 

Ovaj Program stupa na snagu osam 

dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Župa dubrovačka“, a provodit će se 

tijekom 2023. godine. 

 

KLASA: 361-05/22-01/02 

URBROJ: 2117-8-02-22-1 

 

Srebreno, 14. prosinca 2022. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

07. 

 

Na temelju članka 10., stavka 3. Zakona o 

financiranju političkih aktivnosti, izborne 

promidžbe i referenduma (NN, broj 29/19 i 

98/19) i članka 34. Statuta Općine Župa 

dubrovačka (“Službeni glasnik Općine Župa 

dubrovačka”, broj 8/09, 6/13, 3/18, 6/20 – 

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

tekst), Općinsko vijeće Općine Župa 

dubrovačka na 12. sjednici održanoj dana 14. 

prosinca 2022. godine, donijelo je  

 

 

O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava iz Proračuna 

Općine Župa dubrovačka  

namijenjenih financiranju političkih 

stranaka i vijećnika s liste grupe birača  

Općinskog vijeća Općine Župa 

dubrovačka u 2023. godini 

 

Članak 1. 

 

Ovom se odlukom uređuje način 

raspoređivanja sredstava osiguranih u 

Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2023. 

godinu za redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka čiji su kandidati izabrani 

za vijećnike/ce Općinskog vijeća, kao i 

vijećnika/ca izabranih s liste grupe birača. 

 
 

Članak 2. 
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Sredstva iz prethodnog članka 

osiguravaju se u Proračunu Općine Župa 

dubrovačka za 2023. godinu u visini od 

8.800,00 eura. 

 

Članak 3. 

 

Pravo na isplatu sredstava prema 

ovoj odluci imaju političke stranke koje 

imaju najmanje jednoga vijećnika/cu u 

Općinskom vijeću Općine Župa dubrovačka 

i vijećnici/ce koji su u Općinsko vijeće 

izabrani s liste grupe birača. 

 

Članak 4. 

 

Sredstva za financiranje političkih 

stranaka i vijećnika/ca izabranih s liste grupe 

birača Općinskog vijeća, osigurana u 

Proračunu Općine Župa dubrovačka, 

raspoređuju se tako da se utvrdi jednaki 

iznos sredstava za svakog vijećnika/cu u 

Općinskom vijeću razmjerno broju 

vijećnika/ca u Vijeću u trenutku 

konstituiranja Vijeća. 

Vijećnici podzastupljenog spola 

izabranom s liste grupe birača i političkoj 

stranci za svakoga člana podzastupljenog 

spola izabranoga s njezine liste, pripada 

pravo na naknadu u visini od 10% iznosa 

predviđenoga po svakom vijećniku Vijeća. 

 

Članak 5. 

 

Sredstva iz članka 2. ove odluke 

raspoređuju se tromjesečno u jednakim 

mjesečnim iznosima, razmjerno broju 

članova svake političke stranke zastupljene u 

Vijeću i broju vijećnika/ca Vijeća koji su 

izabrani s liste grupe birača, i to za vijećnike 

u iznosu od 55,74 eura i, tj. za svaku 

vijećnicu Vijeća u iznosu od 61,32 eura 

mjesečno.  

 

Članak 6. 

 

Sredstva iz članka 2. Ove odluke 

doznačavat će se na račun političkih 

stranaka, tj. na poseban račun vijećnika/ca s 

liste grupe birača. Njihova je obveza 

knjigovodstveno ih obrađivati i omogućiti 

uvid mjerodavnim tijelima na način 

raspolaganja sredstvima, sukladno Zakonu o 

financiranju političkih aktivnosti i izborne 

promidžbe. 
 

Članak 7. 

 

Danom stupanja na snagu ove odluke 

prestaje vrijediti Odluka o raspoređivanju 

sredstava iz Proračuna Općine Župa 

dubrovačka namijenjenih financiranju 

političkih stranaka i vijećnika s liste grupe 

birača Općinskog Općine Župa dubrovačka 

u 2022. godini („Službeni glasnik Općine 

Župa dubrovačka“, broj 33/21 i 23/22). 

  

Članak 8. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga 

dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Župa dubrovačka“. 

 

KLASA: 402-06/22-01/01     

URBROJ: 2117-8-02-22-1 

 

Srebreno, 14. prosinca 2022.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  
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