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46.
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 25. sjednici Općinskog vijeća
održanoj dana 1. kolovoza 2012. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće Općine Župa
dubrovačka
prihvaća
Konsolidirano
financijsko izvješće za 2011. godinu.
Konsolidirano financijsko izvješće za
2011. godinu sastavni je dio ovog zaključka i
isti se ne objavljuje u Službenom glasniku
Općine Župa dubrovačka nego na oglasnoj
ploči Općine.
KLASA: 400-06/11-01/07
URBROJ:2117/08-02-12-5
Srebreno, 1. kolovoza 2012.
Predsjednik Općinskog vijeća
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Srebreno, 1. kolovoza 2012.

("Službeni
glasnik
Općine
Župa
dubrovačka", br. 8/09), Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 25. sjednici
održanoj 01. kolovoza 2012. godine donijelo
je
IZMJENE I DOPUNE
Odluke o izvršavanju Proračuna
Općine Župa dubrovačka za 2012. godinu

Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.

47.
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 25. sjednici Općinskog vijeća
održanoj dana 1. kolovoza 2012. godine
donijelo je

U Odluci o izvršavanju Proračuna
Općine Župa dubrovačka za 2012. godinu
(„Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka,
broj 24/11) u članku 3. iznos „49.375.000,00
kn“ mijenja se u iznos „47.168.800,00 kn“.
Ova Odluka stupa na snagu osam
dana nakon objave u „Službenom glasniku
Općine Župa dubrovačka“, a primjenjuje se
od 1. siječnja 2012. godine.

ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće Općine Župa
dubrovačka prihvaća Raspodjelu rezultata
poslovanja po konsolidiranom financijskom
izvješću za 2011. godinu.

KLASA: 400-06/11-03/02
URBROJ: 2117/08-02-12-4

Raspodjela rezultata poslovanja po
konsolidiranom financijskom izvješću za
2011. godinu sastavni je dio ovog zaključka i
isti se ne objavljuju u Službenom glasniku
Općine Župa dubrovačka nego na oglasnoj
ploči Općine.

Srebreno, 1. kolovoza 2012.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.

KLASA: 400-06/11-01/07
URBROJ:2117/08-02-12-8

49.

Srebreno, 1. kolovoza 2012.

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
25. sjednici održanoj dana 01. kolovoza
2012. godine, donijelo je

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

48.
Na temelju članka 14. i 37. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" br. 87/08) i
članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka
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IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2012.

Srebreno, 1. kolovoza 2012.

glasniku“ Općine Župa dubrovačka“, a
primjenjivat će se tijekom 2012. godine.
KLASA: 363-01/11-01/139
URBROJ: 2117/08-02-12-2

Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2012. godinu
(„Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka,
broj 24/11) mijenja se na slijedeći način:

Srebreno, 01. kolovoza 2012.
Predsjednik Općinskog vijeća

U podnaslovu „Ulaganja u groblja“ u trećem
pasusu „u iznosu od 10.280.000,00 kn“
mijenja se u „u iznosu od 9.130.000,00“.

Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.

U podnaslovu „Ulaganja u nerazvrstane
ceste“ u prvom pasusu, prvoj točki „u iznosu
od 1.750.000,00 kn“ mijenja se u „u iznosu
od 550.000,00 kn“, u trećoj točki „u iznosu
od 2.810.000,00 kuna“ mijenja se u „u
iznosu od 3.000.000,00 kn“, četvrta i peta
točka se brišu, a u drugom pasusu riječi „u
iznosu od 5.145.000,00 kn“ mijenjaju se u „u
iznosu od 3.850.000,00 kn“.

50.
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
25. sjednici održanoj dana 01. kolovoza
2012., donijelo je

U podnaslovu „Ulaganja u javno prometne
površine“ u prvom pasusu u prva točka se
briše, a iza druge točke dodaje se treća točka
koja glasi: „izgradnja ugibalište u iznosu od
215.000,00 kuna“, a u trećem pasusu riječi
„u iznosu od 305.000,00 kn“ mijenjaju se u
„u iznosu od 220.000,00 kn“.

IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2012.

U podnaslovu „Ulaganja u javnu rasvjetu“ u
drugom pasusu u drugoj točki „u iznosu od
250.000,00 kn“ mijenja se u „u iznosu od
450.000,00 kn“, u trećoj točki „u iznosu od
85.000,00 kn“ mijenja se u „u iznosu od
88.000,00 kn“, četvrta točka se briše, u
šestoj točki „u iznosu od 400.000,00 kn“
mijenja se u „u iznosu od 750.000,00 kn“, a
u trećem pasusu riječi „u iznosu od
1.105.000,00 kn“ mijenjaju se u „u iznosu od
1.558.000,00 kn“.

Program
održavanja
komunalne
infrastrukture („Službeni glasnik Općine
Župa dubrovačka“, broj 24/11) mijenja se na
slijedeći način:
U podnaslovu „1.1. Održavanje
zelenih javnih površina“ riječi „u iznosu od
3.600.000,00 kuna“ mijenjaju se u „u iznosu
od 3.550.000,00 kuna“.
U podnaslovu „2.7. Održavanje
nogostupa na razvrstanim i nerazvrstanim
cestama“ riječi „u iznosu od 1.535.000,00
kuna“ mijenjaju se u „u iznosu od

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na
snagu danom objave u „Službenom
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1.615.000,00 kuna“.

Srebreno, 1. kolovoza 2012.

glasnik Općine Župa dubrovačka“, broj
24/11) mijenja se na slijedeći način:

U podnaslovu „3. Održavanje javne
rasvjete“ riječi „u iznosu od 1.420.000,00
kuna“ mijenjaju se u „u iznosu od
1.430.000,00 kuna“.

U podnaslovu „1. Održavanje izvora i
javnih
fontana“
riječi
„Procjena
troškova:……60.000,00 kn“ mijenjaju se u
„Procjena troškova:……..70.000,00 kn“.
U podnaslovu „4. Hvatanje odbjeglih i
napuštenih životinja“ riječi „Procjena
troškova:……25.000,00 kn“ mijenjaju se u
„Procjena troškova:……..27.000,00 kn“.
U podnaslovu „7. Uređenje i
održavanje okoliša škola, dječjih i školskih
igrališta“
riječi
„Procjena
troškova:……150.000,00 kn“ mijenjaju se u
„Procjena troškova:……..160.000,00 kn“.
U podnaslovu „11. Održavanje
športskih
objekata“
riječi
„Procjena
troškova:……155.000,00 kn“ mijenjaju se u
„Procjena troškova:……..106.000,00 kn“.

Ove Izmjene i dopune Programa
stupaju na snagu danom objave u
"Službenom
glasniku
Općine
Župa
dubrovačka", a primjenjivat će se tijekom
2012. godine.
KLASA: 363-01/11-01/140
URBROJ: 2117/08-02-11-3
Srebreno, 1. kolovoza 2012.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.

Ove Izmjene i dopune Programa
stupaju na snagu danom objave u
"Službenom
glasniku
Općine
Župa
dubrovačka", a primjenjivat će se tijekom
2012. godine.

51.
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 25. sjednici, održanoj 01.
kolovoza 2012.g., donijelo je

KLASA: 363-01/11-01/141
URBROJ: 2117/08-02-12-3
Srebreno, 1. kolovoza 2012.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.

IZMJENE I DOPUNE
Programa obavljanja komunalnih
djelatnosti od lokalnog značenja
za Općinu Župa dubrovačka u 2012.

52.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka" br. 8/09) Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 25. sjednici
održanoj 1. kolovoza 2012. donijelo je

Program
obavljanja
komunalnih
djelatnosti od lokalnog značenja za Općinu
Župa dubrovačka u 2012. godini („Službeni
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Srebreno, 1. kolovoza 2012.

Raspodjela rezultata poslovanja po
konsolidiranom financijskom izvješću za
2011. godinu sastavni je dio ovog zaključka i
isti se ne objavljuju u Službenom glasniku
Općine Župa dubrovačka nego na oglasnoj
ploči Općine.

ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće Općine Župa
dubrovačka prihvaća Izvješće o ostvarenju
proračuna Općine Župa dubrovačka za
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012.
godine.

KLASA: 400-06/11-01/07
URBROJ: 2117/08-02-12-8

Izvješće o ostvarenju proračuna
Općine Župa dubrovačka za razdoblje od 1.
siječnja do 30. lipnja 2012. godine sastavni
je dio ovog zaključka i isto se ne objavljuje u
Službenom
glasniku
Općine
Župa
dubrovačka nego na oglasnoj ploči Općine.

Srebreno, 1. kolovoza 2012.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.

KLASA: 400-06/11-01/07
URBROJ: 2117/08-02-12-7

54.

Srebreno, 1. kolovoza 2012.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka" br. 8/09) Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 25. sjednici
održanoj 1. kolovoza 2012. donijelo je

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

ZAKLJUČAK
53.

Općinsko vijeće Općine Župe
dubrovačka prihvaća Izvješće o obavljenoj
reviziji Proračuna Općine Župa dubrovačka
za 2011. godinu.

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 25. sjednici Općinskog vijeća
održanoj dana 1. kolovoza 2012. donijelo je

KLASA: 041-01/12-01/01
URBROJ: 2117/08-02-12-8
Srebreno, 1. kolovoza 2012.

ZAKLJUČAK

Predsjednik Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Župa
dubrovačka prihvaća Raspodjelu rezultata
poslovanja po konsolidiranom financijskom
izvješću za 2011. godinu.

Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.
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55.

Srebreno, 1. kolovoza 2012.

1. kolovoza 2012. godine do 30. rujna 2012.
godine.
Od 1. listopada 2012.g. do 31. svibnja
2013.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 zonom ograničenja
prometa 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.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka" br. 8/09) Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 25. sjednici
održanoj 1. kolovoza 2012. donijelo je
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće Općine Župa
dubrovačka Dječjem vrtiću Župa dubrovačka
daje prethodnu suglasnost na Izmjene i
dopune Pravilnika o upisu djece i mjerilima
upisa u Dječji vrtić.
KLASA: 601-01/11-01/01
URBROJ: 2117/08-02-12-6

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

Srebreno, 1. kolovoza 2012.
II
Predsjednik Općinskog vijeća
Prometovanje zonom ograničenja prometa iz
točke I. ovog zaključka 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)
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

Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.

56.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 25. sjednici
Općinskog vijeća održanoj dana 1. kolovoza
2012. godine donijelo je
Z A K LJ U Č A K
I
Zabranjuje se promet motornim vozilima u
naselju Srebreno ulicom Šetalište Dr. Frana
Tuđmana i to od zgrade Vila Lada do Banja
izuzev vozilima sa dozvolom u vremenu od
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9. prijevoza članova uže obitelji radi
odlaska na pogreb

Srebreno, 1. kolovoza 2012.

Općinskog vijeća održanoj dana 1. kolovoza
2012. godine donijelo je
Z A K LJ U Č A K

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.

I
Zabranjuje se promet motornim vozilima u
naselju Mlini ulicom Šetalište Marka
Marojice i to od pristaništa Mlini (kod
objekta vlasništvo hotela Mlini) u smjeru
depadansa Studenac i ulice Tupina, izuzev
vozilima sa dozvolom i to od 1. kolovoza
2012. godine do 30. rujna 2012. godine.
Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka za
prometovanje ovom zonom ograničenja
prometa 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.

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.
IV
Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje
vrijediti Zaključak o reguliranju prometa u
naselju Srebreno (Službeni glasnik Općine
Župa dubrovačka broj 7/12).

II
KLASA: 340-01/12-01/02
URBROJ: 2117/08-02-12-4

Prometovanje zonom ograničenja prometa iz
točke I. ovog zaključka odobrit će se
vozilima čija ''ukupna masa'' ne prelazi 5
tona, a za potrebe:

Srebreno, 1. kolovoza 2012.
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
4. prijevoza pokućstva i ogrijeva
5. prijevoza građevnog materijala,
te odvoza građevnog otpada

Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.

57.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 25. sjednici
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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.
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.
IV
Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje
vrijediti Zaključak o reguliranju prometa u
naselju Mlini (Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka broj 7/12).
KLASA: 340-01/12-01/03
URBROJ: 2117/08-02-12-4
Srebreno, 1. kolovoza 2012.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.
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