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37.
Na temelju članka 111. Zakona o proračunu
("Narodne novine" br. 87/08) i članka 34.
Statuta Općine Župa dubrovačka (''Službeni
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj
8/09), Općinsko vijeće Općine Župa
dubrovačka na 14. sjednici Općinskog vijeća
održanoj dana 28. travnja 2011. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće Općine Župa
dubrovačka
prihvaća
Konsolidirano
financijsko izvješće za 2010. godinu.
Konsolidirano financijsko izvješće za
2010. godinu sastavni je dio ovog zaključka i
isti se ne objavljuje u Službenom glasniku
Općine Župa dubrovačka nego na oglasnoj
ploči Općine.
KLASA: 400-05/11-01/04
URBROJ: 2117/08-02-11-2
Srebreno, 28. travnja 2011.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.
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38.

Srebreno, 28. travnja 2011.

14. sjednici održanoj 28. travnja 2011.
godine donijelo je

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu
("Narodne novine" br. 87/08) i članka 34.
Statuta Općine Župa dubrovačka (''Službeni
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj
8/09), Općinsko vijeće Općine Župa
dubrovačka na 14. sjednici Općinskog vijeća
održanoj dana 28. travnja 2011. godine
donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke
o izvršavanju Proračuna Općine Župa
dubrovačka za 2011.
Članak 1.
U Odluci o izvršenju Proračuna Općine Župa
dubrovačka za 2011. godinu (''Službeni
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj
16/10) u Članku 3. mijenja se iznos:
''42,410.000,00 kuna'',
a koji sada glasi:
''40,695.500,00 kuna''.

ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće Općine Župa
dubrovačka prihvaća Raspodjelu rezultata
poslovanja po konsolidiranom financijskom
izvješću za 2010. godinu.

Članak 2.

Raspodjela rezultata poslovanja po
konsolidiranom financijskom izvješću za
2010. godinu sastavni je dio ovog zaključka i
isti se ne objavljuju u Službenom glasniku
Općine Župa dubrovačka nego na oglasnoj
ploči Općine.

U svemu ostalom ranije donesena Odluka
ostaje na snazi ako nije u suprotnosti s ovom
Odlukom.
Članak 3.

KLASA: 400-05/11-01/05
URBROJ:2117/08-02-11-2

Ova Odluka stupa na snagu osam dana
nakon objave u ''Službenom glasniku Općine
Župa dubrovačka'', a primjenjuje se od 1.
siječnja 2011.

Srebreno, 28. travnja 2011.
Predsjednik Općinskog vijeća

KLASA: 400-06/10-03/01
URBROJ: 2117/08-02-11-3

Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.

Srebreno, 28. travnja 2011.
39.

Predsjednik Općinskog vijeća

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu
("Narodne novine" br. 87/08) i članka 34.
Statuta Općine Župa dubrovačka ("Službeni
glasnik Općine Župa dubrovačka", br. 8/09),
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na

Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.
40.

2
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Srebreno, 28. travnja 2011.

Srebreno, 28. travnja 2011.

Na temelju članka 28. Zakona o
komunalnom
gospodarstvu
(«Narodne
novine», 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
14. sjednici održanoj dana 28. travnja 2011.,
donijelo je

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

41.
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o
komunalnom
gospodarstvu
(''Narodne
novine'', 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 14.
sjednici održanoj dana 28. travnja 2011.,
donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2011.

Program
održavanja
komunalne
infrastrukture (''Službeni glasnik Općine
Župa dubrovačka'', broj 16/10) mijenja se na
slijedeći način:
U podnaslovu ''Predmet programa''
riječi ''u iznosu od 6.605.000,00 kuna''
mijenjaju se u ''u iznosu od 5.275.000,00
kuna''.

Izmjene i dopune Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2011.

U podnaslovu ''2.7. Održavanje
nogostupa na razvrstanim i nerazvrstanim
cestama'' riječi ''u iznosu od 1.585.000,00
kuna'' mijenjaju se u ''u iznosu od
1.085.000,00 kuna''.

Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2011. godinu
(„Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka,
broj 16/10) mijenja se na slijedeći način:
U podnaslovu „Ulaganja u groblja“ u
drugom pasusu „u iznosu od 3.500.000,00
kn“ mijenja se u „u iznosu od 3.300.000,00
kn“.

U podnaslovu ''3. Održavanje javne
rasvjete'' riječi ''u iznosu od 2.310.000,00
kuna'' mijenjaju se u ''u iznosu od
1.480.000,00 kuna''.

U
podnaslovu
„Ulaganja
u
nerazvrstane ceste“ u prvom pasusu, drugoj
točki „u iznosu od 400.000,00 kuna“ mijenja
se u „u iznosu od 200.000,00 kuna“, u trećoj
točki „u iznosu od 1.100.000,00 kn“ mijenja
se u „u iznosu od 1.200.000,00 kn“, u
četvrtoj točki „u iznosu od 400.000,00 kn“
mijenja se u „u iznosu od 200.000,00 kn“, u
petoj točki „u iznosu od 600.000,00 kn“

Ove Izmjene i dopune Programa
stupaju na snagu danom objave u
"Službenom
glasniku
Općine
Župa
dubrovačka", a primjenjivat će se tijekom
2011. godine.
KLASA: 363-01/10-01/162
URBROJ: 2117/08-02-11-3
3
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Srebreno, 28. travnja 2011.

42.

mijenja se u „u iznosu od 300.000,00 kn“, u
šestoj točki „u iznosu od 850.000,00 kn“
mijenja se u „u iznosu od 900.000,00 kn“, u
osmoj točki „u iznosu od 210.000,00 kn“
mijenja se u „u iznosu od 12.500,00 kn“, iza
osme točke dodaje se točka deveta koja
glasi: „-ulaganje u nogostup Čibača u iznosu
od 250.000,00 kn“, a u drugom pasusu riječi
„u iznosu od 5.455.000,00 kn“ mijenjaju se u
„u iznosu od 4.707.500,00 kn“.

Na temelju članka 3. stavka 13. Zakona o
komunalnom
gospodarstvu
("Narodne
novine", broj 26/03. - pročišćeni tekst,
82/04, 110/04, 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 14. sjednici, održanoj 28.
travnja 2011.g., donijelo je

U podnaslovu „Ulaganja u javnu
rasvjetu“ u drugom pasusu u prvoj točki „u
iznosu od 40.000,00 kn“ mijenja se u „u
iznosu od 10.000,00 kn“, točka treća i peta
brišu se, a iza pete točke dodaju se slijedeće
točke koje glase:
„- ulaganje u javnu rasvjetu – Čibača u u
iznosu od 150.000,00 kuna,
- ulaganje u javnu rasvjetu D8 – Plat u
iznosu od 50.000,00 kuna,
- dodatna ulaganja u iznosu od 50.000,00
kuna“,
a u trećem pasusu riječi „u iznosu od
945.000,00 kn“ mijenjaju se u „u iznosu od
765.000,00 kn“.

IZMJENE I DOPUNE
Programa obavljanja komunalnih
djelatnosti od lokalnog značenja
za Općinu Župa dubrovačka u 2011.
Program
obavljanja
komunalnih
djelatnosti od lokalnog značenja za Općinu
Župa dubrovačka u 2011. godini (''Službeni
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj
16/10) mijenja se na slijedeći način:
U
podnaslovu
''3.
Održavanje
nekoncesioniranih plaža, luka i lučica'' riječi
''Procjena troškova:……290.000,00 kn''
mijenjaju
se
u
''Procjena
troškova:……..40.000,00 kn''.

Ove Izmjene i dopune Programa
stupaju na snagu danom objave u
''Službenom
glasniku
Općine
Župa
dubrovačka'', a primjenjivat će se tijekom
2011. godine.

U podnaslovu ''7. Uređenje i
održavanje okoliša škola, dječjih i školskih
igrališta''
riječi
''Procjena
troškova:……200.000,00 kn'' mijenjaju se u
''Procjena troškova:……..450.000,00 kn''.

KLASA: 363-01/10-01/161
URBROJ: 2117/08-02-11-3

Ove Izmjene i dopune Programa
stupaju na snagu danom objave u
"Službenom
glasniku
Općine
Župa
dubrovačka", a primjenjivat će se tijekom
2011. godine.

Srebreno, 28. travnja 2011.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.

KLASA: 363-01/10-01/163
URBROJ: 2117/08-02-11-3
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Srebreno, 28. travnja 2011.

KORIŠTENJA DIJELA JAVNIH
POVRŠINA
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA

Srebreno, 28. travnja 2011.

I.
Planom korištenja javnih površina
obuhvaćaju se slijedeće čestice zemlje:
- 738/2, 748/2, 750/3, 741/1, 752/2, 747,
738/1, 739/2, 436/3, 782/4, 1525/1,
808/1, 456/1 i 775/6 sve K.O. Brašina,
čest. zem. 333/3 i 1072 K.O. Čibača,
čest. zem. 84/1 K.O. Zavrelje, čest. zem.
732 K.O. Soline.

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

43.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka" br. 8/09) Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 14. sjednici
održanoj 28. travnja 2011. godine donijelo je

II.
Programom
korištenja
javnih
površina utvrđuje se namjena kako slijedi:

ZAKLJUČAK

-

Općinsko vijeće Općine Župe
dubrovačka prihvaća Izvješće o obavljenom
uvidu u Proračun i financijske izvještaje
Općine Župa dubrovačka za 2010. godinu.

-

KLASA: 041-01/11-01/01
URBROJ: 2117/08-02-11-6

-

Srebreno, 28. travnja 2011.
-

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

44.

-

Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih
površina (Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka, br. 1/10) Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 14. sjednici
održanoj 28. travnja 2011. godine donijelo je

-

PLAN I PROGRAM
5

čest. zem. 738/2 K.O. Brašina na platou
bivšeg kioska - za postavljanje prodajnih
štandova trgovačke, odnosno trgovačkougostiteljske namjene (7 komada);
na čest. zem. 747 K.O. Brašina u naravi
na dijelu Parka Srebreno ugostiteljski
objekt površine 24 m2
čest. zem. 747 K.O. Brašina uz
ugostiteljski objekt u Parku Srebreno površine 100 m2 za postavljanje
ugostiteljskih stolova;
dio čest. zem. 747 K.O. Brašina površine
45 m2 u dijelu Parka Srebreno (tzv.
prostor Puntižela) za postavljanje stolova
za prijenosna računala, te za postavljanje
hladnjaka za prodaju sladoleda (Ledo
škrinja)
čest. zem. 752/2 K.O. Brašina uz šetnicu
iznad manje plaže 3 x po 5 m2 ukupno
(15 m2) za prodaju sladoleda, kokica,
kukuruza, i sl. (park Srebreno),
dio čest. zem. 775/6 K.O. Brašina, uz
ulicu kroz Srebreno, tri mjesta za
prodaju:
a/ rukotvorina, suvenira, izradu portreta i
sl.,

Općina Župa dubrovačka

-

-
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b/
prodaju
palačinaka,
kukuruza
(pečenog i kuhanog) i kokica,
c/ prodaju kukuruza (pečenog i kuhanog)
i kokica,
dio čest. zem. 775/6 K.O. Brašina,
Srebreno uz plažu – iza ograde, za
dječije zabavne sadržaje /tobogan/,
dio čest. zem. 808/1 K.O. Brašina, ispred
čest.zgr. 252, u površini od 40 m², za
postavljanje ugostiteljskih stolova,
čest. zem. 436/3 K.O. Brašina, uz
pristupnu cestu za Mline 17 parking
mjesta,
čest. zem. 741/1 K.O. Brašina uz
pristupnu cestu za Mline 6 parking
mjesta,
čest. zem. 748/2 K.O. Brašina uz
pristupnu cestu za Mline 14 parking
mjesta,
čest. zem. 752/2 K.O. Brašina uz
pristupnu cestu za Mline 20 parking
mjesta, i to:
1 x 7; 1 x 2; 1 x 5; 2 x 3; parking mjesta,
čest. zem. 1525/1 K.O. Brašina, cesta
kroz Mline / kod VK Gusar / 10 parking
mjesta,
čest. zem. 1525/1 K.O. Brašina, cesta
kroz Mline / ispred HE Zavrelje / 5
parking mjesta,
čest. zem. 1525/1 K.O. Brašina, uz cestu
za Mline / kod garaže Turčić / 2 parking
mjesta,
čest. zem. 84/1 K.O. Zavrelje uz cestu
kroz Mline 10 parking mjesta,
dio čest. zem. 752/2 K.O. Brašina uz
pristupnu cestu za Mline – 63 m2 za
postavljanje ugostiteljskih stolova,
čest. zem. 732 K.O. Soline 5 parking
mjesta,
dio čest. zem. 782/4 K.O. Brašina – 12
m2 za postavljanje ugostiteljskih stolova,
dio čest. zem. 1072 K.O. Čibača –
površine 18 m2 za postavljanje kioska za

-

-

Srebreno, 28. travnja 2011.

prodaju novina, cigareta i sl. robe i
kioska za uslužnu djelatnost (osiguranje,
agencija i sl.),
dio čest. zem. 738/2 K.O. Brašina, iza
Banja - površine 9 m2 za postavljanje
kioska za prodaju novina, cigareta i sl.
robe,
čest. zem. 333/3 K.O. Čibača - za
postavljanje više kioska različite
namjene,
dio čest. zem. 84/1 K.O. Zavrelje – 37
m² za postavljanje ugostiteljskih stolova.

III.
Ovaj Plan i program korištenja dijela
javnih površina Općine Župa dubrovačka
stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u ''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka''.
IV.
Stupanjem na snagu ovog Plana i
programa prestaje važiti Plan i program
korištenja dijela javnih površina Općine
Župa dubrovačka (''Službeni glasnik Općine
Župa dubrovačka'', broj 1/10).
KLASA: 365-05/11-01/14
URBROJ: 2117/08-02-11-2
Srebreno, 28. travnja 2011.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.

45.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 14. sjednici
6
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Općinskog vijeća održanoj dana 28. travnja
2011. godine donijelo je

Srebreno, 28. travnja 2011.
4. prijevoza građevnog materijala,
te odvoza građevnog i drugog
otpada
5. prijevoza pokućstva i ogrijeva
6. prijevoza radi snimanja i
održavanja priredbi
7. državnog,
županijskog,
općinskog i vjerskog protokola
8. prijevoza umrle osobe
9. prijevoza članova uže obitelji radi
odlaska na pogreb

Z A K LJ U Č A K
I
Ograničava se promet motornim vozilima
ulicom Dr. Frana Tuđmana i to od zgrade
Vila Lada do Banja izuzev vozilima sa
dozvolom u vremenu od 1. lipnja 2010.
godine do 30. rujna 2010. godine.
Od 1. listopada 2010.g. do 31. svibnja
2011.g. promet se u istoj ulici ograničava u
dane vikenda i to od petka u 16:00 sati do
ponedjeljka u 06:00 sati.
Iznimno od odredbi iz prethodnih stavaka za
prometovanje ovom pješačkom zonom u
hitnim intervencijama nije potrebno
odobrenje:
- vozilima hitne pomoći
- vatrogasnim vozilima
- vozilima MUP-a
- vozilima istražnog suca i
- vozilima za otklanjanje elektro, PT
i vodovodnih kvarova.

Osobama koje posjeduju garažno ili parkirno
mjesto odobrenje se izdaje bez vremenskog
ograničenja.
Osobe koje posjeduju vez za plovilo u luci
Srebreno svoja vozila mogu parkirati na
obilježenim parking mjestima od zgrade Vila
Lada do luke Srebreno.
Odobrenje izdaje Jedinstveni upravni odjel
Općine Župa dubrovačka.
III
Postavljanje prometne signalizacije kao i
fiksnih prepreka na početku pješačke zone
po ovom Zaključku izvršiti će Župa
dubrovačka d.o.o - Srebreno, a po nalogu i
na teret Općine Župa dubrovačka.

Najveća dopuštena brzina kretanja vozila
pješačkom zonom ograničava se na 20 km/h.
II

KLASA: 340-01/11-01/01
URBROJ: 2117/08-02-11-2

Prometovanje pješačkom zonom odobrit će
se vozilima čija ''ukupna masa'' ne prelazi 5
tona, a za potrebe:
1. osoba koje posjeduju garažno ili
parkirno mjesto u ovoj ulici
2. osoba koje posjeduju smještajne
– iznajmljivačke jedinice
3. dopreme robe za opskrbu
ugostiteljskih
objekata
ili
prodavaonica (od 06,00 do 9,00
sati)

Srebreno, 28. travnja 2011.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.

46.
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Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 14. sjednici
Općinskog vijeća održanoj dana 28. travnja
2011. godine donijelo je

Srebreno, 28. travnja 2011.
4. prijevoza pokućstva i ogrijeva
5. prijevoza građevnog materijala,
te odvoza građevnog otpada
6. prijevoza radi snimanja i
održavanja priredbi
7. prijevoza
novca
i
drugih
vrijednosti
8. državnog,
županijskog,
općinskog i vjerskog protokola
9. prijevoza teških invalida i
bolesnih osoba
10. prijevoza umrle osobe
11. prijevoza članova uže obitelji radi
odlaska na pogreb
12. osoba koje posjeduju garažno
/parking/ mjesto u ovoj ulici.

Z A K LJ U Č A K
I
Zabranjuje se promet motornim vozilima
ulicom Riviera i to od pristaništa Mlini (kod
objekta vlasništvo hotela Mlini) u smjeru
depadansa Studenac i ulice Uz Tupinu,
izuzev vozilima sa dozvolom i to od 1.
lipnja 2010. godine do 30. rujna 2010.
godine.
Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka za
prometovanje ovom pješačkom zonom u
hitnim intervencijama nije potrebno
odobrenje:
- vozilima hitne pomoći
- vatrogasnim vozilima
- vozilima MUP-a
- vozilima istražnog suca i
- vozilima za otklanjanje elektro, PT
i vodovodnih kvarova.
Najveća dopuštena brzina kretanja vozila
pješačkom zonom ograničava se na 20 km/h.

Osobama koje posjeduju garažno mjesto
odobrenje se izdaje bez vremenskog
ograničenja.
Odobrenje izdaje Jedinstveni upravni odjel
Općine Župa dubrovačka.
III
Postavljanje prometne signalizacije po ovom
Zaključku izvršiti će Župa dubrovačka d.o.o.
- Srebreno, a po nalogu i na teret Općine
Župa dubrovačka.
KLASA:340-01/11-01/02
URBROJ: 2117/08-02-11-2

II
Prometovanje pješačkom zonom odobrit će
se vozilima čija “ukupna masa” ne prelazi 5
tona, a za potrebe:

Srebreno, 28. travnja 2011.
Predsjednik Općinskog vijeća

1. odvoza smeća
2. dopreme robe za opskrbu
prodavaonica ili ugostiteljskih
objekata (u razdoblju od 06:00 do
09:00 sati)
3. dopreme plina

Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.
47.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
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Općina Župa dubrovačka

Službeni glasnik broj 8

dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 14. sjednici
Općinskog vijeća održanoj dana 28. travnja
2011. godine donijelo je

Srebreno, 28. travnja 2011.

Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na
14. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana
28. travnja 2011. godine donijelo je
RJEŠENJE

ZAKLJUČAK
1. U Rješenju o imenovanju članova Vijeća
za davanje koncesijskog odobrenja
(''Službeni
glasnik
Općine
Župa
dubrovačka'', broj 9/08 i 1/10) u točki 2.
alineja 4. mijenja se i glasi:

U Povjerenstva za obilježavanje
Dana općine Župa dubrovačka i Dana
oslobođenja Župe dubrovačke imenuju se:
-

gosp. Pasko Pendo, predsjednik
gosp. Mirko Maslać, zamjenik
predsjednika
don. Miljenko Babaić, član
gosp. Miran Miloslavić, član
gosp. Ivo Vlašić, član
gđa. Katarina Barović, član
gosp. Niko Miloslavić, član

''- Ivo Klaić, dipl. ing.
predstavnik
Županijskog tijela nadležnog za poslove
pomorstva''
2. Ovo rješenje objaviti će se u ''Službenom
glasniku Općine Župa dubrovačka''.
KLASA: 947-01/08-01/06
URBROJ: 2117/08-02-11-10

Ovaj zaključak stupa na snagu
danom donošenja.

Srebreno, 28. travnja 2011.
KLASA: 022-05/11-09/01
URBROJ: 2117/08-02-11-1

Predsjednik Općinskog vijeća

Srebreno, 28. travnja 2011.

Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.
48.
Na temelju članka 39. st. 3. Zakona o
pomorskom dobru i morskim lukama
(''Narodne novine'', broj 158/03), članka 6.
Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog
odobrenja na pomorskom dobru (''Narodne
novine'', broj 36/04) i članka 34. Statuta
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik
Općine Župa dubrovačka'', broj 8/09),
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