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OPĆINSKI NAČELNIK
01.
Na temelju članka 74. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN, broj 68/18,
110/18 i 32/20) i članka 48. 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) Općinski načelnik Općine
Župa dubrovačka podnosi Općinskom vijeću
Općine Župa dubrovačka

OPĆINSKO VIJEĆE
01. Zaključak
o
prihvaćanju
Polugodišnjeg izvješća o radu
Općinskog načelnika Općine Župa
dubrovačka za razdoblje od 01.
srpnja do 31. prosinca 2020………4.
02. Odluka o raspodjeli rezultata
poslovanja
po
godišnjem
financijskom izvješću za 2020……5.
03. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za
2020……………………………….9.
04. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju
Programa
održavanja
komunalne infrastrukture za 2020...9.
05. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Programa obavljanja drugih
komunalnih djelatnosti koje se
smatraju komunalnim djelatnostima

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2020. godinu
Članak 1.
Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2020. godinu
objavljen je u „Službenom glasniku Općine
Župa dubrovačka“, broj 21/19 i 27/20.
Članak 2.
Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog
Izvješća ostvaren je kako slijedi:

Općina Župa dubrovačka

R.br.
1.
2.
3.
4.

Službeni glasnik broj 11

VRSTA IZDATKA
Ulaganja u groblja
Ulaganja u nerazvrstane ceste
Ulaganja u javno prometne površine
Ulaganja u javnu rasvjetu
SVEUKUPNO:

Srebreno, 15. ožujka 2021.

PLAN
15.350.000,00
2.396.700,00
290.000,00
316.800,00
18.353.500,00

IZVRŠENJE
15.327.700,62
1.921.069,65
279.360,40
316.552,50
17.844.683,17

Članak 3.
Za izvršenje Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2020. godini
utrošeno je 17.844.683,17 kuna i to iz
prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu
od 1.906.483,69 kuna, iz općih prihoda i
primitaka u iznosu od 1.035.927,24 kuna, iz
prihoda od kapitalnih pomoći u iznosu od
11.406.364,36 kuna, iz prihoda od
prenesenog viška prihoda u iznosu od
3.195.578,79 kuna, iz prihoda od prodaje
zemljišta u iznosu od 145.000,00 kuna, iz
prihoda od boravišne pristojbe u iznosu od
76.607,85 kuna i iz prihoda od pomoći RH u
iznosu od 78.721,24 kuna.

02.
Na temelju članka 74. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN, broj 68/18,
110/18 i 32/20) i članka 48. Statuta Općine
Župa dubrovačka („Službeni glasnik Općine
Župa dubrovačka“, broj 8/09, 6/13, 3/18,
4/20, 6/20 - pročišćeni, 5/21 i 9/21 –
pročišćeni tekst) Općinski načelnik Općine
Župa dubrovačka podnosi Općinskom vijeću
Općine Župa dubrovačka
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za
2020. godinu

Članak 4.
Ovo Izvješće objavit će
„Službenom
glasniku
Općine
dubrovačka“.

Članak 1.

se u
Župa

Program
održavanja
komunalne
infrastrukture za 2020. godinu objavljen je u
„Službenom
glasniku
Općine
Župa
dubrovačka“, broj 21/19 i 27/20.

KLASA: 363-01/19-01/86
URBROJ: 2117/08-01-21-3

Članak 2.

Srebreno, 12. ožujka 2021.

Program
održavanja
komunalne
infrastrukture iz članka 1. ovog Izvješća
ostvaren je kako slijedi:

Općinski načelnik
Silvio Nardelli, v.r.

R.br.

VRSTA IZDATKA

PLAN
2

IZVRŠENJE

Općina Župa dubrovačka
1.
2.
3.
4.
5.

Službeni glasnik broj 11

Održavanje javnih zelenih površina
Održavanje ostalih javnih površina
Održavanje čistoće javnih površina
Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje javne rasvjete
SVEUKUPNO:
Članak 3.

Srebreno, 15. ožujka 2021.

1.560.000,00
1.240.000,00
1.400.000,00
1.282.000,00
1.345.000,00
6.827.000,00

1.559.961,68
1.238.901,63
1.399.550,89
1.266.029,40
1.302.597,12
6.767.040,72

Na temelju članka 74. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN, broj 68/18,
110/18 i 32/20) i članka 48. 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) Općinski načelnik Općine
Župa dubrovačka podnosi Općinskom vijeću
Općine Župa dubrovačka

Za izvršenje Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2020. godini
utrošeno je 6.767.040,72 kuna i to iz prihoda
od komunalne naknade u iznosu od
5.097.009,17 kuna, iz općih prihoda i
primitaka u iznosu od 118.729,17 kuna, iz
prihoda od boravišne pristojbe u iznosu od
14.999,63 kuna, iz prihoda od koncesija u
iznosu od 126.903,98 kuna i iz prihoda od
pomoći RH u iznosu od 554.398,77 kuna, iz
prihoda od prenesenog viška prihoda u
iznosu od 855.000,00 kuna.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
obavljanja drugih djelatnosti koje se
smatraju komunalnim djelatnostima
u Općini Župa dubrovačka za 2020.
godinu

Članak 4.
Članak 1.
Ovo Izvješće objavit će
„Službenom
glasniku
Općine
dubrovačka“.

se u
Župa

KLASA: 363-01/19-01/88
URBROJ: 2117/08-01-21-3

Program obavljanja drugih djelatnosti
koje se smatraju komunalnim djelatnostima
u Općini Župa dubrovačka za 2020. godinu
objavljen je u „Službenom glasniku Općine
Župa dubrovačka“, broj 21/19 i 27/20.

Srebreno, 12. ožujka 2021.

Članak 2.

Općinski načelnik

Program obavljanja drugih djelatnosti
koje se smatraju komunalnim djelatnostima
u Općini Župa dubrovačka za 2020. godinu
iz članka 1. ovog Izvješća ostvaren je kako
slijedi:

Silvio Nardelli, v.r.

03.

R.br.

VRSTA IZDATKA
3

PLAN

IZVRŠENJ

Općina Župa dubrovačka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Službeni glasnik broj 11

Srebreno, 15. ožujka 2021.

Održavanje izvora i javnih fontana
Deratizacija i dezinsekcija
Održavanje nekoncesioniranih plaža, luka i lučica
Hvatanje i zbrinjavanje odbjeglih i napuštenih životinja
Označavanje naselja, ulica, trgova i zgrada
Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta s javnih
površina
Održavanje protupožarnih putova
Održavanje domova kulture
Božićno ukrašavanje
Održavanje javne hidrantske mreže
Održavanje crkvica i ostalih spomenika kulture
SVEUKUPNO:

85.000,00
150.000,00
25.000,00
76.500,00
10.000,00

E
66.949,25
134.600,00
18.687,50
26.499,92
9.958,75

110.000,00

109.950,00

87.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
170.000,00
793.500,00

86.972,50
29.025,24
30.000,00
0,00
167.140,00
679.783,16

Članak 3.
Za izvršenje Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2020. godini
utrošeno je 679.783,16 kuna i to iz općih
prihoda i primitaka u iznosu od 268.190,15
kuna, iz prihoda od koncesija u iznosu od
164.558,69 kuna, iz prihoda od prenesenog
viška prihoda u iznosu od 135.000,00 kuna,
iz prihoda od boravišne pristojbe u iznosu od
39.921,06 kuna i iz prihoda od pomoći RH u
iznosu od 72.113,26 kuna.

OPĆINSKO VIJEĆE
01.
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
30. sjednici Općinskog
vijeća održanoj dana 12. ožujka 2021.
godine donijelo je

Članak 4.
Ovo Izvješće objavit će
„Službenom
glasniku
Općine
dubrovačka“.

se u
Župa

ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu
Općinskog
načelnika
Općine
Župa
dubrovačka za razdoblje od 1. srpnja do 31.
prosinca 2020. godine.

KLASA: 363-01/19-01/87
URBROJ: 2117/08-01-21-3
Srebreno, 12. ožujka 2021.

Tekst Izvješća o radu Općinskog
načelnika Općine Župa dubrovačka za
razdoblje 1. srpnja do 31. prosinca 2020.
godine sastavni je dio ovog Zaključka.

Općinski načelnik
Silvio Nardelli, v.r.
4
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Srebreno, 15. ožujka 2021.

KLASA: 023-01/20-01/01
URBROJ:2117/08-02-21-4

30. sjednici održanoj 12. ožujka 2021.
godine, donijelo je

Srebreno, 12. ožujka 2021.

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020.
godinu

Predsjednik Općinskog vijeća

Članak 1.

Lovorko Klešković, v.r.

Odlukom se utvrđuje raspodjela rezultata
poslovanja Općine Župa dubrovačka za
2020. godinu, odnosno utvrđuje se namjena i
obavlja raspodjela viška prihoda utvrđenog
godišnjim financijskim izvještajem Općine
Župa dubrovačka za 2020. godinu.

02.
Temeljem Zakona o proračunu ( "Narodne
novine", broj 87/08, 136/12 i 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

Članak 2.
Godišnjim financijskim izvještajem Općine
Župa dubrovačka za 2020. godinu za
razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2020. godine
utvrđen je višak prihoda kako slijedi:

Višak prihoda poslovanja
Manjak prihoda od nefinancijske imovine
Višak primitaka od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova / dionice
Preneseni višak prihoda iz 2019. godine

Rezultat poslovanja – višak za 2020. godinu iznosi

14.188.425,68 kn
17.689.430,64 kn
4.206.216,05 kn
8.000,00 kn
10.780.468,60 kn

11.477.679,69 kn

Članak 3.

Članak 4.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u
iznosu od 17.689.430,64 kn pokrit će se iz
iskazanog viška prihoda poslovanja i
primitaka od financijske imovine i
zaduživanja za 2020. godinu.

Višak prihoda poslovanja i primitaka od
financijske imovine i zaduživanja u iznosu
od 11.477.679,69 kn se sastoji se od
slijedećih prihoda :
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Srebreno, 15. ožujka 2021.

Ostali prihodi kojima namjena nije određena / prihod od poreza i
prireza /
Prihod od financijske imovine / redovna kamata
Prihod od nefinancijske imovine
Prihod za posebne namjene – komunalna naknada
Prihod za posebne namjene - koncesije
Prihod od turističke pristojbe
Prihod od pomoći DNŽ
Prihod od donacija – Ministarstvo turizma i sporta
Prihod od donacija - ŽUC
Primici od zaduživanja - kredit
Prihod od prodaje zemljišta
Prihod od prodaje stanova
Višak prihoda poslovanja DV Župa dubrovačka - sredstva Ministarstva
za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku / financiranje
projekta
Višak prihoda poslovanja DV Župa dubrovačka - vlastiti prihodi

2.912.763,70 kn
164,03 kn
498.332,89 kn
437.143,67 kn
1.035.852,92 kn
14.828,69 kn
29.184,88 kn
418.000,00 kn
30.775,80 kn
4.206.216,05 kn
154.745,26 kn
1.288,63 kn
1.485.191,73 kn
253.191,44 kn

prvim sljedećim Izmjenama i dopunama
proračuna Općine Župa dubrovačka za 2021.
godinu po pozicijama iz Proračuna Općine
Župa dubrovačka kako slijedi:

Članak 5.
Višak prihoda u iznosu od 11.477.679,69 kn
prenosi se u sljedeće obračunsko razdoblje i
rasporediti će se tijekom 2021. godine u
VRSTA PRIHODA

POZICIJA

IZNOS

Ostali prihodi kojima namjena nije određena / prihod od
poreza i prireza /

2.912.763,70 kn

plaće za zaposlene
električna energija zgrada Općine
tekuće donacije - DVD
električna energija - javna rasvjeta
usluge održavanja zelenih površina
usluge održavanja čistoće javnih površina
tekuće donacije – Zajednica sportova

1.000.000,00 kn
250.000,00 kn
850.000,00 kn
300.000,00 kn
300.000,00 kn
100.000,00 kn
112.763,70 kn

p. 1.
p. 28.2.
p. 86.
p. 28.
p. 43.
p. 44.
p. 90.5.

6

Općina Župa dubrovačka

Službeni glasnik broj 11

Prihod od financijske imovine / redovna
kamata
usluge platnog prometa

Srebreno, 15. ožujka 2021.

164,03 kn
p. 98.

Prihod od nefinancijske imovine

164,03 kn

498.332,89 kn

izgradnja I. etape groblja Dubac

p. 135.5.

Prihod od komunalne naknade

498.332,89 kn

437.143,67 kn

usluge održavanja zelenih površina
usluge održavanja čistoće javnih površina

p. 43.
p. 44.

Prihod za posebne namjene - koncesije

237.143,67 kn
200.000,00 kn

1.035.852,92 kn

uklanjanje olupina
opskrba vodom
održavanje groblja, izvora i nadstrešnica
signalizacija i umjetne izbočine
usluge tekućeg održavanja kanalizacije,
odvodnje, vodovoda
usluge redovnog održavanja javne rasvjete
nogostupi i skalinate

p. 76.1.
p. 60.
p. 49.1.
p. 42.4.

50.000,00 kn
25.852,92 kn
400.000,00 kn
75.000,00 kn

p. 76.

135.000,00 kn

p. 39.
p. 42.2.

100.000,00 kn
250.000,00 kn

Prihod od turističke pristojbe

14.828,69 kn

usluge održavanja zelenih površina

p. 43.

Prihod od pomoći DNŽ

14.828,69 kn

29.184,88 kn

pomoć obiteljima i kućanstvima

p. 52.

Prihod od donacija / Ministarstvo turizma 7

29.184,88 kn

418.000,00 kn

Općina Župa dubrovačka
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Srebreno, 15. ožujka 2021.

sporta
nogometni travnjak ŠC Čibača

p. 107.1.

Prihod od donacija / ŽUC

418.000,00 kn

30.775,80 kn

usluge krpljenja rupa i asfaltiranja

p. 42.1.

Prihod od prodaje zemljišta

30.775,80 kn

154.745,26 kn

zemljište

p. 116.3.

154.745,26 kn

Prihod od prodaje stanova

1.288,63 kn

ostale zakupnine i najamnine

p. 67.

Primici od zaduživanja / kredit

4.206.216,05 kn

izgradnja sportskog i dječjeg igrališta Brašina
nogometni travnjak ŠC Čibača
izgradnja kanalizacije Čibača I. faza

Višak prihoda
dubrovačka

poslovanja

1.288,63 kn

Dječjeg

p. 106.8.
p. 107.1.
p. 102.7.

vrtića

za potrebe poslovanja proračunskog korisnika
Dječjeg vrtića Župa dubrovačka u 2021. g.

Župa

1.700.000,00 kn
300.000,00 kn
2.206.216,05 kn

1.738.383,17 kn

1.738.383,17 kn

Članak 6.
Srebreno, 12. ožujka 2021.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od
dana objave u "Službenom glasniku Općine
Župa dubrovačka".

Predsjednik Općinskog vijeća
Lovorko Klešković, v.r.

KLASA: 400-06/21-01/01
URBROJ: 2117/08-02-21-1
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Srebreno, 15. ožujka 2021.

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 i 9/21 –
pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine
Župa dubrovačka na 30. sjednici Općinskog
vijeća održanoj dana 12. ožujka 2021.
godine donijelo je

04.
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 i 9/21 –
pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine
Župa dubrovačka na 30. sjednici Općinskog
vijeća održanoj dana 12. ožujka 2021.
godine donijelo je

Z A K LJ U Č A K
Članak 1.

Z A K LJ U Č A K

Prihvaća se Izvješće o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2020. godinu
koje je sastavni dio ovog Zaključka.

Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju
Programa
održavanja
komunalne
infrastrukture za 2020. godinu koje je
sastavni dio ovog Zaključka.

Članak 2.
Izvješće o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2020. godinu sastavni je dio
ovog Zaključka i isto se objavljuje u
„Službenom
glasniku
Općine
Župa
dubrovačka“.

Članak 2.
Izvješće o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture za
2020. godinu sastavni je dio ovog Zaključka
i isto se objavljuje u „Službenom glasniku
Općine Župa dubrovačka“.

Članak 3.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu
osmog dana od dana objave u „Službenom
glasniku Općine Župa dubrovačka“.

Ovaj Zaključak stupa na snagu
osmog dana od dana objave u „Službenom
glasniku Općine Župa dubrovačka“.

KLASA: 363-01/19-01/86
URBROJ: 2117/08-01-21-4

KLASA: 363-01/19-01/88
URBROJ: 2117/08-01-21-4

Srebreno, 12. ožujka 2021.

Srebreno, 12. ožujka 2021.

Predsjednik Općinskog vijeća

Predsjednik Općinskog vijeća

Lovorko Klešković, v.r.
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Službeni glasnik broj 11

Lovorko Klešković, v.r.

Srebreno, 15. ožujka 2021.

Srebreno, 12. ožujka 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća

05.

Lovorko Klešković, v.r.

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 i 9/21 –
pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine
Župa dubrovačka na 30. sjednici Općinskog
vijeća održanoj dana 12. ožujka 2021.
godine donijelo je
Z A K LJ U Č A K
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju
Programa obavljanja drugih djelatnosti koje
se smatraju komunalnim djelatnostima u
Općini Župa dubrovačka za 2020. godinu
koje je sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Izvješće o izvršenju Programa
obavljanja drugih djelatnosti koje se
smatraju komunalnim djelatnostima u Općini
Župa dubrovačka za 2020. godinu sastavni je
dio ovog Zaključka i isto se objavljuje u
„Službenom
glasniku
Općine
Župa
dubrovačka“.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu
osmog dana od dana objave u „Službenom
glasniku Općine Župa dubrovačka“.
KLASA: 363-01/19-01/87
URBROJ: 2117/08-01-21-4
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