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OPĆINSKO VIJEĆE
73.
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'',

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

broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 i
38/09) i članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće Općine
Župa dubrovačka na 9. sjednici održanoj dana
17. kolovoza 2010. godine, donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2010. godinu
Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2010. godinu
(''Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka'',
broj 18/09 i 3/10) mijenja se na slijedeći način:
U podnaslovu ''Ulaganja u groblja'' u
drugom pasusu ''u iznosu od 2.015.000,00 kn''
mijenja se u ''u iznosu od 598.000,00kn'', „u
iznosu od 200.000,00 kn mijenja se ''u iznosu od
298.000,00 kn,'' a ''te za kupnju i uređenje
zemljišta kao i intelektualne usluge na groblju
Dubac u iznosu od 1,815.000,00 kn'' mijenja se u
''za kupnju zemljišta za pristupnu cestu na
groblje Dubac u iznosu od 300.000,00 kn''.
U podnaslovu ''Ulaganja u nerazvrstane
ceste'', ''iznos od 700.000,00 kn'' mijenja se u ''u
iznosu od 192.000,00 kn'', ''iznos od 900.000,00
kn'' mijenja se u ''u iznosu od 320.000,00'',
''ulaganje u izgradnju ulice Put Pera Kojakovića
iznos od 900.000,00 kn'' briše se.
Podnaslov ''Ulaganja u javno prometne
površine'' se briše.
Ove Izmjene i dopune Programa stupaju
na snagu danom objave u ''Službenom glasniku
Općine Župa dubrovačka'', a primjenjivat će se
tijekom 2010. godine.

KLASA: 363-01/09-01/183
URBROJ:2117/08-02-10-5

______________________________________________________________________________________________
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Srebreno, 17. kolovoza 2010.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objave u ''Službenom glasniku Općine Župa
dubrovačka.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.
___________________________________

KLASA: 334-01/10-01/02
URBROJ: 2117/08-02-10-3

74.
Srebreno, 17. kolovoza 2010.
Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o
boravišnoj pristojbi (''Narodne novine'', broj
152/08 i 59/09.-isp) i članka 34. Statuta
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik
Općine Župa dubrovačka'', broj 8/09),
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na
9. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana
17. kolovoza 2010. godine donijelo je

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.
____________________________________
75.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 9. sjednici
Općinskog vijeća održanoj dana 17.
kolovoza 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o zonama i
visini koeficijenta boravišne pristojbe
Članak 1.

ZAKLJUČAK

U Članku 3. Odluke o zonama i
visina koeficijenta za utvrđivanje boravišne
pristojbe u turističkom mjestu Mlini
(''Službeni
glasnik
Općine
Župa
dubrovačka'', broj 10/07) mijenja se stavak
1. točka 2. koja sada glasi:
''II. zona koja se nalazi iznad Državne ceste
D8, te ulica Kostur i ima koeficijent
0,85.''

1) Općinsko vijeće Općine Župa
dubrovačka daje prethodnu suglasnost
Dječjem vrtiću Župa dubrovačka za
povećanje cijena vrtića-jaslica i izmjena
olakšica za sudjelovanje roditelja u cijeni
programa Dječjeg vrtića Župa dubrovačka
kako slijedi :

Članak 2.

a) Ekonomska cijena:
- primarni vrtićki program
- skraćeni vrtićki program

Sve nespomenute odredbe Odluke o
zonama i visina koeficijenta za utvrđivanje
boravišne pristojbe u turističkom mjestu
Mlini (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'',
broj
10/07)
ostaju
nepromijenjene.

1.720,00 kn,
770,00 kn.

b) Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj
cijeni programa:
- primarni vrtićki program
550,00 kn,
- skraćeni vrtićki program
250,00 kn.

Članak 3.
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2) Od
obveze plaćanja cijene
programa oslobađaju se u cijelosti:
- djeca bez oba roditelja,
- djeca roditelja vojnih i civilnih invalida
Domovinskog rata s utvrđenim stupnjem
invaliditeta 90% i više.

Srebreno, 17. kolovoza 2010.
Obrazloženje

Dopisom od 9. kolovoza 2010. Dječji
vrtić Župa dubrovačka obratio se Općini
Župa
dubrovačka
tražeći
prethodnu
suglasnost za povećanje cijena usluga vrtićajaslica i izmjena olakšica za sudjelovanje
roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića
Župa dubrovačka.
Cijeneći
opravdanost
zahtjeva
riješeno je kao u izreci ovog zaključka.

3) Cijena programa utvrđena prema
točki 1. alineji b) ovog Zaključka umanjuje
se za slijedeće kategorije korisnika na način:
- za djecu hrvatskih ratnih vojnih i civilnih
invalida Domovinskog rata s utvrđenim
stupnjem trajnog invaliditeta od 50%-90% za 10%, pa plaćaju 495,00 kn za primarni,
odnosno 225,00 kn za skraćeni vrtićki
program,
- za djecu s teškoćama u razvoju - za 30% pa
plaćaju, 385,00 kn za primarni, odnosno
175,00 kna za skraćeni vrtićki program,
- za djecu samohranih roditelja - za 30% za
svako dijete, pa plaćaju 385,00 kn za
primarni, odnosno 175,00 kn za skraćeni
vrtićki program.
(Samohranim roditeljem smatra se roditelj
čiji je jedan od supružnika umro)
- za roditelje s dvoje i više djece u vrtiću za
drugo i svako daljnje dijete - za 20%, pa
plaćaju 440,00 kn za primarni, odnosno
200,00 kn za skraćeni vrtićki program,
- Roditelj - korisnik usluga čije dijete ne
ostvaruje program zbog bolesti 20 radnih
dana i više, plaća 50% cijene utvrđenog
programa za svaki radni dan bolovanja.
- Roditelj- korisnik usluge vrtića ili jaslica
ima pravo na umanjenje cijene utvrđene
točkom 1. alinejom b) ovog Zaključka za
50% ako dijete ne koristi usluge vrtića
tijekom ljetnih mjeseci (srpnja, kolovoza).

KLASA: 601-01/10-03/03
URBROJ:2117/08-02-10-2
Srebreno, 17. kolovoza 2010.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.
____________________________________
76.
Na temelju članka 27. stavka 2. Uredbe o
postupku davanja koncesija na pomorskom
dobru (''Narodne novine'', broj: 23/04,
101/04, 39/06 i 63/08) i članka 34. Statuta
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik
Općine Župa dubrovačka'', broj 8/09),
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na
9. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana
17. kolovoza 2010. godine donijelo je
ODLUKU
1) Ovlašćuje se VK GUSAR iz Mlina da
podnese zahtjev za izdavanjem lokacijske
dozvole za izgradnju plivališta za sportove
na vodi, s poslovnim i klupskim prostorima
na čest. zem. 773/2, 773/3 i dijelu mora u
k.o. Brašina.

4)
Cijene
utvrđene
ovim
Zaključkom primjenjivat će se od 01. rujna
2010. godine i objavit će se u ''Službenom
glasniku općine Župa dubrovačka''.
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Srebreno, 17. kolovoza 2010.
Predsjednik Općinskog vijeća

2) Ovlašćuje se Općinski načelnik da potpiše
punomoć iz točke 1. ove Odluke.

Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.
____________________________________

3) Nakon ishođenja lokacijske dozvole
Jedinstveni upravni odjel Općine Župa
dubrovačka izraditi će prijedlog Odluke o
dodjeli koncesije i dostaviti je ovom Vijeću.

77.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 9. sjednici
Općinskog vijeća održanoj dana 17.
kolovoza 2010. godine donijelo je

4) Ova Odluka stupa na snagu danom objave
u ''Službenom glasniku Općine Župa
dubrovačka''.
Obrazloženje

ZAKLJUČAK

VK Gusar iz Mlina obratio se
Dubrovačko neretvanskoj županiji sa
zahtjevom za produženje koncesije za
plivalište i klupske prostorije u Mlinima
budući je ista istekla 21. travnja 2009.
godine.
Dubrovačko-neretvanska
županija
rečeni je zahtjev proslijedila Općini Župa
dubrovačka obzirom da je odredbama članka
19. stavka 1. točke 1. odnosno članka 19.
stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i
morskim lukama (''Narodne novine'', broj
158/03, 141/06 i 38/09) propisano da je u
nadležnosti Općinskog vijeća Općine Župa
dubrovačka davanje koncesija za posebnu
upotrebu pomorskog dobra.
Člankom 27. stavkom 2. Uredbe o
postupku davanja koncesija na pomorskom
dobru (''Narodne novine'', broj: 23/04,
101/04, 39/06 i 63/08) propisano je da će
davatelj koncesije ovlastiti podnositelja
zahtjeva da podnese zahtjev za izdavanjem
lokacijske dozvole.
S tim u svezi riješeno je kao u izreci.

1) Prihvaća se Predugovor Ugovora o
zamjeni nekretnina između Općine Župa
dubrovačka i gosp. Miha i Nika Madeško iz
Srebrenog.
2) Predugovor ugovora o zamjeni nekretnina
sastavni je dio ovog Zaključka.
3) Ovlašćuje se Načelnik za potpis
Predugovora ugovora o zamjeni nekretnina.
Obrazlozenje
Obzirom da je u tijeku izgradnja i
rekonstrukcija
čvorišta
Srebreno
predstavnici Općine Župa dubrovačka stupili
su u kontakt s vlasnicima zemljišta koje se
nalazi uz trasu ceste zbog proširenja iste,
odnosno izgradnje nogostupa.
Cijeneći
važnost
predmetnog
projekta, riješeno je kao u izreci ovog
zaključka.

KLASA: 947-01/09-01/36
URBROJ:2117/08-02-10-3

KLASA: 947-01/09-01/15
URBROJ:2117/08-02-10-7

Srebreno, 17. kolovoza 2010.

Srebreno, 17. kolovoza 2010.
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Predsjednik Općinskog vijeća

Srebreno, 17. kolovoza 2010.

Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.
____________________________________

Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.
____________________________________

79.

78.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 9. sjednici,
održanoj 17. kolovoza 2010., donijelo je
sljedeće

Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 9. sjednici,
održanoj 17. kolovoza 2010., donijelo je
slijedeći

RJEŠENJE

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se ponuda Anuške Grbić za
kupnju 5 (slovima: pet) dionica poduzeća
Mlini d.d. za poslovne usluge po nominalnoj
cijeni od 100,00 kuna/dionica, što ukupno
čini 500,00 kuna.

Općinsko vijeća Općine Župa
dubrovačka za svog predstavnika i ujedno
predsjednika Skupštine "Mlini" d.d. za
poslovne usluge imenuje gosp. Boris
Pleština.

Ovlašćuje se općinski načelnik za
potpis Ugovora o kupoprodaji dionica.

II.
Ovo rješenje stupa na snagu dana kad
je doneseno, a objavit će se u ''Službenom
glasniku Općine Župa dubrovačka''.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 9. sjednici,
održanoj 17. kolovoza 2010., donijelo je
sljedeće

Obrazlozenje
Ponudom od 1. srpnja 2010. godine
Anuška Grbić obratila se Općini Župa
dubrovačka nudeći na prodaju 5 dionica
poduzeća Mlini d.d. za poslovne usluge po
nominalnoj cijeni od 100,00 kuna/dionica.
Obzirom da je Općina Župa
dubrovačka većinski vlasnik rečenog
poduzeća to je riješeno kao u izreci ovog
zaključka.

KLASA: 013-03/10-03/02
URBROJ:2117/08-02-10-2

KLASA: 406-01/09-01/04
URBROJ:2117/08-02-10-7

Srebreno, 17. kolovoza 2010.
Predsjednik Općinskog vijeća

Srebreno, 17. kolovoza 2010.
Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.
____________________________________

Predsjednik Općinskog vijeća
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80.

Srebreno, 17. kolovoza 2010.

ishođenje odgovarajućih dozvola, kao i
daljnju gradnju poslovnog objekta i pratećih
sadržaja zbog ograničenja izgrađenosti
parcele.
Cijeneći navode ponuditelja, štetu
koja mu se izravno i neizravno čini
oduzimanjem dodatnih kvadrata, važnost
predmetnog projekta, te činjenicu da je po
saznanjima ove Općine ponuđena cijena
adekvatna tržišnim uvjetima, riješeno je kao
u izreci ovog zaključka.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 9. sjednici
Općinskog vijeća održanoj dana 17.
kolovoza 2010. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
Prihvaća se ponuda gosp. Iva
Pejkovića za kupnju cca 30 m2 čest. zem.
808/13 k.o. Brašina, po cijeni od 300 €/m2, s
tim da će se točna površina utvrditi na
temelju parcelacijskog elaborata.
Ovlašćuje se općinski načelnik da
potpiše Predugovor ugovora o kupoprodaji
dijela čest. zem. 808/13 k.o. Brašina.
Ugovor o kupoprodaji predmetnih
dijelova čestica zemlje 808/13 k.o. Brašina
zaključiti će se u momentu završetka
raskrižja Srebreno.

KLASA: 947-01/10-01/39
URBROJ: 2117/08-02-10-2
Srebreno, 17. kolovoza 2010.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Miletić, dipl. oec., v.r.
____________________________________
OPĆINSKI NAČELNIK

Obrazlozenje

81.

Za realizaciji projekta izgradnje
raskrižja Srebreno potrebno je proširenje
trupa postojeće ceste. Obzirom da je
proširenje bilo moguće izvesti na način da se
postojećoj cesti pridruži dio čestice u
vlasništvu Iva Pejkovića to su ostvareni
kontakti s imenovanim, te je zatražena
ponuda za prodaju.
Dana 27. srpnja 2010. Ivo Pejković
dostavio je ponudu i zatražio 300 €/m2, za
cca 30 m2, uz napomenu da je njegova
obitelj već ranije, sa zapadne strane iste
parcele dozvolila proširenje prometnice za
cca 130 m2 bez da je za to dobila bilo
kakovu naknadu, da se na ovaj način njegova
parcela dodatno umanjuje što mu u
konačnici pravi smetnje u obavljanju
ugostiteljskog posla, onemogućuje mu

Na temelju članka 10. stavka 4. Pravilnika o
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja (NN, broj 40/08 i 44/08)
i članka 48. Statuta Općine Župa dubrovačka
("Službeni
glasnik
Općine
Župa
dubrovačka" br. 8/09), Općinski načelnik
Općine Župa dubrovačka donosi slijedeći
P L A N P O Z I V A NJ A
Stožera zaštite i spašavanja Općine Župa
dubrovačka
Članak 1.
Stožer zaštite i spašavanja Općine
Župa dubrovačka (u daljnjem tekstu: Stožer),
kao stručno, operativno i koordinativno tijelo
koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije
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Srebreno, 17. kolovoza 2010.

zaštite i spašavanja kojima rukovodi
Općinski načelnik Općine Župa dubrovačka
(u daljnjem tekstu: načelnik) imenuje
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka.
Stožer pruža stručnu potporu
načelniku u rukovođenju i koordiniranju
snaga zaštite i spašavanja te upravlja i
usklađuje aktivnosti operativnih snaga i
ukupnih ljudskih i materijalnih resursa na
području Općine Župa dubrovačka u slučaju
neposrednih prijetnji, katastrofa ili velike
nesreće s ciljem sprečavanja, ublažavanja i
otklanjanja posljedica katastrofe ili velike
nesreće.

Kod izdavanja naloga načelnik može
odrediti i redoslijed (prioritet) pozivanja
članova Stožera.

Članak 2.

Članak 6.

Neposrednu prijetnju, katastrofu ili
veliku nesreću na području Općine Župa
dubrovačka proglašava načelnik, ukoliko ista
nije proglašena s više razine (Vlada RH,
župan) a odnosi se i na područje Općine
Župa dubrovačka.

Shema pozivanja i evidencija s
podacima Stožera sastavni je dio ovog Plana.

Članak 5.
Načelnik može pozvati članove
Stožera i osobno ili putem Općinske uprave,
ako to bude moguće telefonski, a ako ne,
onda putem teklića, u slučaju da su smanjene
mogućnosti Centra 112 u odnosu na druge
prioritete tijekom katastrofe ili velike
nesreće, odnosno da Centar 112 objektivno
nije u mogućnosti izvršiti zadaću pozivanja.

Članak 7.
Ovaj Plan pozivanja sastavni je dio
Plana zaštite i spašavanja Općine Župa
dubrovačka.

Članak 3.

Članak 8.

Kad se proglasi neposredna prijetnja,
katastrofa ili velika nesreća odmah se
aktivira Stožer pozivanjem njegovih
članova.

Ovaj Plan stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom
Glasniku Općine Župa dubrovačka».

Članak 4.
KLASA: 801-02/10-01/01
URBROJ: 2117/08-01-10-1

Članovi Stožera pozivaju se, u
pravilu, putem nadležnog Županijskog
centra 112 (u daljnjem tekstu: Centar 112),
ukoliko Planom zaštite i spašavanja Općine
Župa dubrovačka ne bude drugačije određen
način pozivanja.
Za pozivanje članova Stožera,
načelnik
daje
pismeni
(poštanskom
pošiljkom, faks poruka ili e-poštom) ili
usmeni (telefonski) nalog dežurnom
djelatniku nadležnog Centra 112.

Srebreno, 15. lipnja 2010.
Općinski načelnik
Silvio Nardelli, v.r.
____________________________________
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82.

Srebreno, 17. kolovoza 2010.

Ovlaštenik prava na informaciju je
svaka domaća ili strana fizička ili pravna
osoba koja zahtijeva pristup informaciji.

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o
pravu na pristup informacijama ( "Narodne
novine", broj 172/03) i članka 48. Statuta
Općine Župa dubrovačka („Službeni glasnik
Općine Župa dubrovačka“, broj 8/09),
Općinski načelnik Općine Župa dubrovačka
donosi

Članak 5.
Ovlaštenik ostvaruje pravo na pristup
informaciji podnošenjem pisanog ili
usmenog zahtjeva Općini Župa dubrovačka.
Pisani
zahtjev
u
svezi
s
ostvarivanjem prava na pristup informaciji
može se podnijeti na adresu: Općina Župa
dubrovačka, Vukovarska 48, 20207 Mlini.
Vrijeme ostvarivanja prava na pristup
informacijama je u okviru radnog vremena
općinske uprave Općine Župa dubrovačka i
to u vremenu od 07,00 do 15,00 sati.

PRAVILNIK
o ustrojavanju Kataloga informacija
Općine Župa dubrovačka
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom (u daljnjem
tekstu:
Pravilnik)
ustrojava
Katalog
informacija koje posjeduje, raspolaže ili
nadzire Općina Župa dubrovačka, a u cilju
ostvarivanja prava na pristup informacijama
u smislu Zakona kojim se uređuje pravo na
pristup informacijama.

Članak 6.
Ovlaštenik
prava
na
pristup
informaciji obvezan je u podnesku koji
podnosi pisanim putem navesti naznaku:
„Zahtjev za pristup informaciji“.
Zahtjev za pristup informaciji
obvezno mora sadržavati:
- naziv i sjedište tijela javne vlasti
kojem se zahtjev podnosi,
- podatke koji su važni za
prepoznavanje
tražene
informacije,
- ime, prezime i adresu fizičke
osobe podnositelja zahtjeva,
- tvrtku, odnosno naziv pravne
osobe i njezino sjedište.
Podnositelj zahtjeva nije obvezan
navesti razloge zbog kojih traži pristup
informaciji, a u zahtjevu može predložiti i
način na koji će tijelo javne vlasti učiniti
informaciju dostupnom.

Članak 2.
Katalog
informacija
sadrži
sistematizirani pregled informacija iz
nadležnosti Općine s opisom sadržaja,
namjenom,
načinom
osiguravanja
i
vremenom ostvarivanja prava na pristup.
Katalog informacija Općine Župa
dubrovačka sastavni je dio Pravilnika.
Članak 3.
Pravo na pristup informacijama iz
Kataloga ostvaruje se na način i u rokovima
koji su propisani Zakonom.
Članak 4.

Članak 7.
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Ovlaštenik prava na informaciju, koji
zahtjeva pristup informaciji dužan je platiti
naknadu u iznosu 20,00 kuna po
podnesenom zahtjevu za pristup informaciji,
zahtjevu za dopunom informacije, te za
ispravak informacije.
Ovlaštenik prava na informaciju,
kojemu je omogućen pristup informaciji
izradom preslika dokumenata koji sadrže
traženu informaciju, dužan je platiti naknadu
za izradu preslike u iznosu od 1,00 kune po
stranici.

Srebreno, 17. kolovoza 2010.

Općina Župa dubrovačka vodit će
poseban službeni upisnik o zahtjevima,
postupcima i odlukama o ostvarivanju prava
na pristup informacijama u skladu s
propisima kojima se uređuje ustroj, sadržaj i
vođenje službenog upisnika o ostvarivanju
prava na pristup informacijama.
Članak 11.
U postupku ostvarivanja prava na
pristup informacijama na odgovarajući način
primjenjuju se odredbe Zakona o općem
upravnom postupku, ako Zakonom o pravu
na pristup informacijama nije drukčije
određeno.

Članak 8.
Naknada iz članka 7. ovog Pravilnika
uplaćuje se u korist žiro računa Općine Župa
dubrovačka broj: 2390001-1860200001,
poziv na broj: 68 5711 - OIB, svrha
doznake: naknada za uvid u Katalog
informacija.

Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
glasniku Općine Župa dubrovačka“.

Članak 9.
KATALOG INFORMACIJA OPĆINE
ŽUPA DUBROVAČKA

Pravo na pristup informacijama može
se ograničiti ili uskratiti ukoliko je
informacija zakonom ili na osnovi kriterija
utvrđenih zakonom proglašena državnom,
vojnom, službenom, profesionalnom ili
poslovnom tajnom, ili ako je zaštićena
zakonom kojim se uređuje područje zaštite
osobnih podataka.
Iznimno,
pravo
na
pristup
informacijama može se ograničiti ili uskratiti
u drugim slučajevima propisanim zakonom.
Pri ograničavanju ili uskraćivanju
prava na pristup određenoj informaciji, tijelo
javne vlasti obvezno je u posebnom rješenju
navesti o kojoj se kategoriji iznimke i o
razlozima zbog kojih je odlučilo uskratiti
informacije.

1. OPĆI AKTI
1.1. Općinskog vijeća Općine Župa
dubrovačka od 1997. godine i nadalje
1.2. Općinskog poglavarstva Općine Župa
dubrovačka od 1997. do 2009. godine
Napomena: Svi akti za navedeno razdoblje
čuvaju se u izvornom obliku u pismohrani
Općine Župa dubrovačka i objavljeni su u
„Službenom glasniku Općine Župa
dubrovačka“.
2. POJEDINAČNI AKTI
2.1. Općinskog vijeća Općine Župa
dubrovačka od 1997. godine i nadalje
2.2. Općinskog Poglavarstva Općine Župa
dubrovačka od 1997. do 2009. godine

Članak 10.
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Srebreno, 17. kolovoza 2010.

Napomena: svi akti iz navedenog razdoblja
nalaze se u pismohrani Općine Župa
dubrovačka.

Napomena:
Podaci se nalaze u nadležnim upravnim
tijelima i pismohrani Općine.

3. CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA
SA SJEDNICA
(materijali za sjednicu, zapisnici, tonski
zapisi i izvornici akata)
3.1. Općinskog vijeća Općine Župa
dubrovačka od 1997. godine i nadalje
3.2. Općinskog Poglavarstva Općine Župa
dubrovačka od 1997. do 2009. godine
Napomena:
Sva dokumentacija iz navedenog razdoblja
nalazi se u pismohrani Općine Župa
dubrovačka.

8. DOKUMENTACIJA U VEZI
PROSTORNOG PLANIRANJA,
PROMETA, INFRASTRUKTURE,
ZAŠTITE OKOLIŠA I
DOKUMENTACIJE U SVEZI
VODOOPSKRBE
Napomena:
Podaci se nalaze u nadležnim upravnim
tijelima i pismohrani Općine Župa
dubrovačka.
9. POSEBNI PROJEKTI I PROGRAMI
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA
Napomena:
Podaci se nalaze u nadležnim upravnim
tijelima i pismohrani Općine Župa
dubrovačka.

4. POPIS OSOBA KOJIMA SU
DODIJELJENA PRIZNANJA OPĆINE
ŽUPA DUBROVAČKA OD 1997. I
NADALJE
Napomena:
Navedeni podaci nalaze se u pismohrani
Općine Župa dubrovačka.

10. OPĆI AKTI I PODACI VEZANI ZA
MJESNI ODBOR
Napomena: Podaci se nalaze u nadležnim
upravnim tijelima i pismohrani Općine Župa.

5. PODACI VEZANI UZ PRORAČUN
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA
Napomena:
Podaci se nalaze u nadležnim upravnim
tijelima i pismohrani Općine Župa
dubrovačka.

11. OPĆI AKTI I PODACI VEZANI ZA
ŠKOLSTVO, ŠPORT I KULTURU,
SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO
Napomena:
Podaci se nalaze u nadležnim upravnim
tijelima i pismohrani Općine Župa
dubrovačka.

6. CJELOKUPNA NATJEČAJNA
DOKUMENTACIJA
Napomena:
Navedena dokumentacija objavljuje se u
javnim glasilima i na web stranicama Općine
i nalazi se u nadležnim upravnim tijelima i u
pismohrani Općine Župa dubrovačka.
7. DOKUMENTACIJA IZ PODRUČJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE,
KOMUNALNIH POSLOVA

12. OPĆI AKTI I PODACI VEZANI ZA
TRGOVAČKA DRUŠTVA I
USTANOVE KOJIMA JE OPĆINA
ŽUPA DUBROVAČKA OSNIVAČ ILI
VEĆINSKI VLASNIK
Napomena:
Podaci se nalaze u nadležnim upravnim
tijelima i pismohrani Općine Župa
dubrovačka.
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13. PODACI VEZANI ZA UPRAVNE I
NEUPRAVNE PREDMETE KOJE VODI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Napomena:
Podaci se nalaze u nadležnim upravnim
tijelima i pismohrani Općine Župa
dubrovačka.
14. SKLOPLJENI SPORAZUMI S
OPĆINAMA PRIJATELJIMA
Napomena:
Podaci se nalaze u nadležnim upravnim
tijelima i pismohrani Općine Župa
dubrovačka.
Za sve informacije koje nisu navedene u
katalogu ili su usmene naravi treba se
obratiti službeniku za informiranje.
KLASA: 011-01/10-01/07
URBROJ: 2117/08-01-10-1
Srebreno, 17. kolovoza 2010.
Općinski načelnik
Silvio Nardelli, v.r.
____________________________________
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