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Na temelju članka 33. Statuta Općine Župa
dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka br. 08/09, 06/13 i 3/18),
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na
svojoj 6. sjednici, održanoj 21. svibnja 2018.
godine donijelo je

ODLUKU

Uprava i uredništvo:
Srebreno, - tel. 487 476
List izlazi po potrebi.

o osnivanju Odbora za društvene
djelatnosti
Općine Župa dubrovačka
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Odbor za
društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu:
Odbor) kao stalno radno tijelo Općinskog
vijeća Općine Župa dubrovačka.
Članak 2.
Odbor ima predsjednika i dva člana.
Predsjednik i članovi biraju se u pravilu
između vijećnika na prijedlog Odbora za
izbor i imenovanja.
Mandat predsjednika i članova odbora traje
do isteka redovitog četverogodišnjeg
mandata Općinskog vijeća, ako Općinsko
vijeće ne odluči drugačije.
Odbor može zauzimati stajališta o pitanjima
iz svoga djelokruga samo ako je na sjednici
nazočna većina članova odbora, a odluke
donosi većinom glasova nazočnih članova
Članak 3.
U Odbor za društvene djelatnosti Općinskog
vijeća Općine Župa dubrovačka izabiru se
slijedeći vijećnici:
- Marita Tošić, za predsjednicu,
- Mateo Delić, za člana,
- Doris Mišić, za članicu.
Članak 4.
Odbor za
pitanjima,
mišljenja
politike,

društvene djelatnosti bavi se
razmatra prijedloge i daje
vezane uz područja socijalne
zdravstva,
udruga,
sporta,
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može biti razriješen članstva u radnom tijelu.
Prijedlog za razrješenje osobe iz stavka 1.
ovoga članka može podnijeti predsjednik
odbora, većina članova odbora ili
predsjednik Općinskog vijeća.
Prijedlog iz stavka 2. ovoga članka
prosljeđuje se Odboru za izbor i imenovanja
koji ga razmatra te upućuje Općinskom
vijeću s odgovarajućim prijedlogom radi
donošenja konačne odluke.
Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika
ili člana odbora, predsjednik Općinskog
vijeća zatražit će od ovlaštenog predlagatelja
da umjesto razriješenog člana predloži
novog kandidata u roku od 30 dana.

predškolskog odgoja, obrazovanja i kulture
Općine Župa dubrovačka.
Obavlja i druge poslove utvrđene Statutom,
Poslovnikom i odlukama Općinskog vijeća
Općine Župa dubrovačka .
Članak 5.
U odboru se raspravlja o prijedlozima odluka
i drugih akata te o drugim pitanjima iz
djelokruga Općinskog vijeća i pitanjima od
interesa za Općinu Župa dubrovačka.
Odbor pokreće razmatranje pitanja iz svoga
djelokruga, a obvezan je razmotriti svako
pitanje iz svoga djelokruga koje mu se uputi
na razmatranje ili za koje to zatraži
predsjednik Općinskog vijeća.

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Općine
Župa dubrovačka".

Članak 6.
Sjednicu odbora saziva predsjednik odbora
na vlastiti poticaj, a dužan ju je sazvati
najkasnije u roku od trideset dana na osnovi
zaključka Općinskog vijeća ili ako to zatraži
predsjednik Općinskog vijeća ili većina
članova odbora, uz navođenje pitanja koja
treba razmotriti na sjednici.
Ako predsjednik odbora ne sazove sjednicu
kada je to dužan učiniti, sjednicu će sazvati
predsjednik Općinskog vijeća.

KLASA: 013-03/17-03/08
URBROJ: 2117/08-02-18-4
Srebreno, 21. svibnja 2018.
Predsjednik Općinskog vijeća
Lovorko Klešković, v.r.

Članak 7.

2.

Odbor podnosi Općinskom vijeću godišnje
izviješće o svome radu do 31. ožujka za
prethodnu godinu.
Općinsko vijeće može, pored izvješća iz
stavka 1. ovog članka, tražiti izvješće o
pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Župa
dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka br. 08/09, 06/13 i 3/18),
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na
svojoj 6. sjednici, održanoj 21. svibnja 2018.
godine donijelo je

Članak 8.

ODLUKU
o osnivanju Odbora za proračun i
financije Općine Župa dubrovačka

Ako predsjednik odnosno član odbora ne
prisustvuje redovito sjednicama odbora,
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i drugih akata te o drugim pitanjima iz
djelokruga Općinskog vijeća i pitanjima od
interesa za Općinu Župa dubrovačka.
Odbor pokreće razmatranje pitanja iz svoga
djelokruga, a obvezan je razmotriti svako
pitanje iz svoga djelokruga koje mu se uputi
na razmatranje ili za koje to zatraži
predsjednik Općinskog vijeća.

Ovom Odlukom osniva se Odbor za
proračun i financije (u daljnjem tekstu:
Odbor) kao stalno radno tijelo Općinskog
vijeća Općine Župa dubrovačka.
Članak 2.
Odbor ima predsjednika i dva člana.
Predsjednik i članovi biraju se u pravilu
između vijećnika na prijedlog Odbora za
izbor i imenovanja.
Mandat predsjednika i članova odbora traje
do isteka redovitog četverogodišnjeg
mandata Općinskog vijeća, ako Općinsko
vijeće ne odluči drugačije.
Odbor može zauzimati stajališta o pitanjima
iz svoga djelokruga samo ako je na sjednici
nazočna većina članova odbora, a odluke
donosi većinom glasova nazočnih članova

Članak 6.
Sjednicu odbora saziva predsjednik odbora
na vlastiti poticaj, a dužan ju je sazvati
najkasnije u roku od trideset dana na osnovi
zaključka Općinskog vijeća ili ako to zatraži
predsjednik Općinskog vijeća ili većina
članova odbora, uz navođenje pitanja koja
treba razmotriti na sjednici.
Ako predsjednik odbora ne sazove sjednicu
kada je to dužan učiniti, sjednicu će sazvati
predsjednik Općinskog vijeća.

Članak 3.

Članak 7.

U Odbor za proračun i financije Općinskog
vijeća Općine Župa dubrovačka izabiru se
slijedeći vijećnici:
- Vlatko Vuletić, za predsjednika,
- Lovorko Klešković, za člana,
- Antun Bašić, za člana.

Odbor podnosi Općinskom vijeću godišnje
izviješće o svome radu do 31. ožujka za
prethodnu godinu.
Općinsko vijeće može, pored izvješća iz
stavka 1. ovog članka, tražiti izvješće o
pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Članak 4.
Članak 8.

Odbor za proračun i financije bavi se
pitanjima, razmatra prijedloge i daje
mišljenja vezane uz proračun i financije
Općine Župa dubrovačka.
Obavlja i druge poslove utvrđene Statutom,
Poslovnikom i odlukama Općinskog vijeća
Općine Župa dubrovačka .

Ako predsjednik odnosno član odbora ne
prisustvuje redovito sjednicama odbora,
može biti razriješen članstva u radnom tijelu.
Prijedlog za razrješenje osobe iz stavka 1.
ovoga članka može podnijeti predsjednik
odbora, većina članova odbora ili
predsjednik Općinskog vijeća.
Prijedlog iz stavka 2. ovoga članka
prosljeđuje se Odboru za izbor i imenovanja
koji ga razmatra te upućuje Općinskom
vijeću s odgovarajućim prijedlogom radi

Članak 5.
U odboru se raspravlja o prijedlozima odluka
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donošenja konačne odluke.
Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika
ili člana odbora, predsjednik Općinskog
vijeća zatražit će od ovlaštenog predlagatelja
da umjesto razriješenog člana predloži
novog kandidata u roku od 30 dana.

Srebreno, 21. svibnja 2018.

Članak 2.

KLASA: 013-03/17-03/08
URBROJ: 2117/08-02-18-2

Odbor ima predsjednika i dva člana.
Predsjednik i članovi Odbora biraju se u
pravilu između vijećnika na prijedlog
Odbora za izbor i imenovanja.
Mandat predsjednika i članova odbora traje
do isteka redovitog četverogodišnjeg
mandata Općinskog vijeća, ako Općinsko
vijeće ne odluči drugačije.
Odbor može zauzimati stajališta o pitanjima
iz svoga djelokruga samo ako je na sjednici
nazočna većina članova odbora, a odluke
donosi većinom glasova nazočnih članova

Srebreno, 21. svibnja 2018.

Članak 3.

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Službenom glasniku Općine
Župa dubrovačka".

U Odbor za turizam i ugostiteljstvo
Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka
izabiru se slijedeći vijećnici:
- Luko Crnčević, za predsjednika,
- Davor Romanović, za člana,
- Tea Benić, za članicu.

Predsjednik Općinskog vijeća
Lovorko Klešković, v.r.

3.

Članak 4.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Župa
dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka br. 08/09, 06/13 i 3/18),
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na
svojoj 6. sjednici, održanoj 21. svibnja 2018.
godine donijelo je

Odbor za turizam i ugostiteljstvo bavi se
pitanjima, razmatra prijedloge i daje
mišljenja vezane uz turizam i ugostiteljstvo
Općine Župa dubrovačka.
Obavlja i druge poslove utvrđene Statutom,
Poslovnikom i odlukama Općinskog vijeća
Općine Župa dubrovačka .

ODLUKU
o osnivanju Odbora za turizam i
ugostiteljstvo Općine Župa dubrovačka

Članak 5.
U odboru se raspravlja o prijedlozima odluka
i drugih akata te o drugim pitanjima iz
djelokruga Općinskog vijeća i pitanjima od
interesa za Općinu Župa dubrovačka.
Odbor pokreće razmatranje pitanja iz svoga
djelokruga, a obvezan je razmotriti svako
pitanje iz svoga djelokruga koje mu se uputi
na razmatranje ili za koje to zatraži

Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Odbor za turizam
i ugostiteljstvo (u daljnjem tekstu: Odbor)
kao stalno radno tijelo Općinskog vijeća
Općine Župa dubrovačka.
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predsjednik Općinskog vijeća.

Srebreno, 21. svibnja 2018.
Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Službenom glasniku Općine
Župa dubrovačka".

Članak 6.
Sjednicu odbora saziva predsjednik odbora
na vlastiti poticaj, a dužan ju je sazvati
najkasnije u roku od trideset dana na osnovi
zaključka Općinskog vijeća ili ako to zatraži
predsjednik Općinskog vijeća ili većina
članova odbora, uz navođenje pitanja koja
treba razmotriti na sjednici.
Ako predsjednik odbora ne sazove sjednicu
kada je to dužan učiniti, sjednicu će sazvati
predsjednik Općinskog vijeća.

KLASA: 013-03/17-03/08
URBROJ: 2117/08-02-18-5
Srebreno, 21. svibnja 2018.
Predsjednik Općinskog vijeća
Lovorko Klešković, v.r.

Članak 7.

4.

Odbor podnosi Općinskom vijeću godišnje
izviješće o svome radu do 31. ožujka za
prethodnu godinu.
Općinsko vijeće može, pored izvješća iz
stavka 1. ovog članka, tražiti izvješće o
pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Župa
dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka br. 08/09, 06/13 i 3/18),
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na
svojoj 6. sjednici, održanoj 21. svibnja 2018.
godine donijelo je

Članak 8.

ODLUKU
o osnivanju Odbora za prostorno
planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša
Općine Župa dubrovačka

Ako predsjednik odnosno član odbora ne
prisustvuje redovito sjednicama odbora,
može biti razriješen članstva u radnom tijelu.
Prijedlog za razrješenje osobe iz stavka 1.
ovoga članka može podnijeti predsjednik
odbora, većina članova odbora ili
predsjednik Općinskog vijeća.
Prijedlog iz stavka 2. ovoga članka
prosljeđuje se Odboru za izbor i imenovanja
koji ga razmatra te upućuje Općinskom
vijeću s odgovarajućim prijedlogom radi
donošenja konačne odluke.
Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika
ili člana odbora, predsjednik Općinskog
vijeća zatražit će od ovlaštenog predlagatelja
da umjesto razriješenog člana predloži
novog kandidata u roku od 30 dana.

Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Odbor za
prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu
prirode (u daljnjem tekstu: Odbor) kao stalno
radno tijelo Općinskog vijeća Općine Župa
dubrovačka.
Članak 2.
Odbor ima predsjednika i dva člana.
Predsjednik i članovi biraju se u pravilu
između vijećnika na prijedlog Odbora za
izbor i imenovanja.
Mandat predsjednika i članova odbora traje
do isteka redovitog četverogodišnjeg
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mandata Općinskog vijeća, ako Općinsko
vijeće ne odluči drugačije.
Odbor može zauzimati stajališta o pitanjima
iz svoga djelokruga samo ako je na sjednici
nazočna većina članova odbora, a odluke
donosi većinom glasova nazočnih članova

predsjednik Općinskog vijeća ili većina
članova odbora, uz navođenje pitanja koja
treba razmotriti na sjednici.
Ako predsjednik odbora ne sazove sjednicu
kada je to dužan učiniti, sjednicu će sazvati
predsjednik Općinskog vijeća.

Članak 3.

Članak 7.

U Odbor za prostorno planiranje, urbanizam
i zaštitu okoliša Općinskog vijeća Općine
Župa dubrovačka izabiru se slijedeći
vijećnici:
- Marko Miloslavić, za predsjednika,
- Ivana Pijević, za članicu,
- Željko Miloslavić, za člana.

Odbor podnosi Općinskom vijeću godišnje
izviješće o svome radu do 31. ožujka za
prethodnu godinu.
Općinsko vijeće može, pored izvješća iz
stavka 1. ovog članka, tražiti izvješće o
pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Članak 8.

Članak 4.

Ako predsjednik odnosno član odbora ne
prisustvuje redovito sjednicama odbora,
može biti razriješen članstva u radnom tijelu.
Prijedlog za razrješenje osobe iz stavka 1.
ovoga članka može podnijeti predsjednik
odbora, većina članova odbora ili
predsjednik Općinskog vijeća.
Prijedlog iz stavka 2. ovoga članka
prosljeđuje se Odboru za izbor i imenovanja
koji ga razmatra te upućuje Općinskom
vijeću s odgovarajućim prijedlogom radi
donošenja konačne odluke.
Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika
ili člana odbora, predsjednik Općinskog
vijeća zatražit će od ovlaštenog predlagatelja
da umjesto razriješenog člana predloži
novog kandidata u roku od 30 dana.

Odbor za prostorno planiranje, urbanizam i
zaštitu okoliša bavi se pitanjima, razmatra
prijedloge i daje mišljenja vezane uz
prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu
okoliša Općine Župa dubrovačka.
Obavlja i druge poslove utvrđene Statutom,
Poslovnikom i odlukama Općinskog vijeća
Općine Župa dubrovačka .
Članak 5.
U odboru se raspravlja o prijedlozima odluka
i drugih akata te o drugim pitanjima iz
djelokruga Općinskog vijeća i pitanjima od
interesa za Općinu Župa dubrovačka.
Odbor pokreće razmatranje pitanja iz svoga
djelokruga, a obvezan je razmotriti svako
pitanje iz svoga djelokruga koje mu se uputi
na razmatranje ili za koje to zatraži
predsjednik Općinskog vijeća.
Članak 6.

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Službenom glasniku Općine
Župa dubrovačka".

Sjednicu odbora saziva predsjednik odbora
na vlastiti poticaj, a dužan ju je sazvati
najkasnije u roku od trideset dana na osnovi
zaključka Općinskog vijeća ili ako to zatraži

KLASA: 013-03/17-03/08
URBROJ: 2117/08-02-18-3
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KLASA: 061-01/18-01/02
URBROJ: 2117/08-02-18-5

Srebreno, 21. svibnja 2018.
Predsjednik Općinskog vijeća

Srebreno, 21. svibnja 2018.

Lovorko Klešković, v.r.

Predsjednik Općinskog vijeća
Lovorko Klešković, v.r.

5.
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 6. sjednici Općinskog vijeća
održanoj dana 21. svibnja 2018. godine
donijelo je

6.
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 6. sjednici Općinskog vijeća
održanoj dana 21. svibnja 2018. godine
donijelo je

ZAKLJUČAK
o dodjeli ''Nagrade Općine Župa dubrovačka
za životno djelo''

ZAKLJUČAK
o dodjeli ''Nagrade Općine Župa dubrovačka
za životno djelo''

ANĐELI ĆESIĆ, dodjeljuje se
''Nagrada Općine Župa dubrovačka za
životno djelo'' – plaketa, povelja i novčani
dar u iznosu od 7.000,00 kuna.

PETRU (PERU) IVELJI, dodjeljuje
se ''Nagrada Općine Župa dubrovačka za
životno djelo“ - plaketa, povelja i novčani
dar u iznosu od 7.000,00 kuna.

''Nagrada Općine Župa dubrovačka
za životno djelo'' uručit će se, sukladno
odredbama Odluke o javnim priznanjima
Općine Župa dubrovačka, na svečanoj
sjednici povodom Dana Općine Župa
dubrovačka 26. svibnja 2018. godine.

''Nagrada Općine Župa dubrovačka
za životno djelo'' uručit će se, sukladno
odredbama Odluke o javnim priznanjima
Općine Župa dubrovačka, na svečanoj
sjednici povodom Dana Općine Župa
dubrovačka 26. svibnja 2018. godine.

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

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

Službeni glasnik broj 12

Srebreno, 21. svibnja 2018.

KLASA: 061-01/18-01/02
URBROJ: 2117/08-02-18-6

KLASA: 061-01/18-01/02
URBROJ: 2117/08-02-18-7

Srebreno, 21. svibnja 2018.

Srebreno, 21. svibnja 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća

Predsjednik Općinskog vijeća

Lovorko Klešković, v.r.

Lovorko Klešković, v.r.

7.
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 6. sjednici Općinskog vijeća
održanoj dana 21. svibnja 2018. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
o dodjeli ''Nagrade Općine Župa
dubrovačka''
MARIJU BAROVIĆU, 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
2018. godine.
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog
dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Župa dubrovačka.
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