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1.
Temeljem članka 10. Stavka 2. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
(''Narodne novine'' broj 86/08 i 61/11) na
prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog
odjela, Općinski načelnik Općine Župa
dubrovačka donio je dana 5. siječnja 2018.
slijedeći
PLAN
prijma u službu u Jedinstveni upravni
odjel Općine Župa dubrovačka za 2018.
Članak 1.
Ovim Planom prijma u službu u Jedinstveni
upravni odjel Općine Župa dubrovačka za
2018. godinu (dalje u tekstu: Plan) utvrđuje
se prijam službenika i namještenika u
Jedinstveni upravni odjel Općine Župa
dubrovačka za 2018. godinu.
Članak 2.

Utvrđuje se da je na temelju Pravilnika o
unutarnjem redu Općine Župa dubrovačka
(''Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka''
br. 11/10, 26/11, 4/12, 11/13, 17/13, 1/14,
22/15, 3/16 i 2/17-pročišćeni tekst) u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Župa
dubrovačka, od ukupno predviđenih
dvadesettri (23) radna mjesta, raspoređeno
na radna mjesta 18 (osamnaest) službenika
na neodređeno vrijeme.
a) popunjena radna mjesta na neodređeno
vrijeme su:
- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela –
(1/1))
- u Odsjeku za opće i pravne poslove –
voditelj odsjeka (1/1)
- u Odsjeku za opće i pravne poslove –
pomoćnik voditelja općih i pravnih poslova
(1/1)
- u Odsjeku za opće i pravne poslove –
administrativna tajnica (1/1)
- u Odsjeku za opće i pravne poslove –
administrativni referent arhivar (1/1)
- u Odsjeku za komunalno gospodarstvo –
viši savjetnik za vodoopskrbu, fekalnu i
oborinsku odvodnju i navodnjavanje (1/1)
- u Odsjeku za komunalno gospodarstvo –
komunalni referent (2/2)
- u Odsjeku za komunalno gospodarstvo –
referent-komunalni redar (2/2)
- u Odsjeku za financije i proračun –
voditelj odsjeka (1/1)
- u Odsjeku za financije i proračun – viši
savjetnik za računovodstvo (1/1)
- u Odsjeku za financije i proračun –
referent za financije (1/1)
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- u Odsjeku za društvenu djelatnost i kulturu
– voditelj odsjeka (1/1)
- u Odsjeku za društvenu djelatnost i kulturu
– viši savjetnik za društvene djelatnosti
(glasnogovornik) (1/1)
- u Odsjeku za zaštitu okoliša i prostorno
uređenje – voditelj odsjeka (1/1)
- u Odsjeku za zaštitu okoliša i prostorno
uređenje – viši savjetnik za zaštitu okoliša
(1/1)
- u Odsjeku za gospodarenje nekretninama –
voditelj odsjeka (1/1)

Srebreno, 12. siječnja 2018.

2018. godinu, odnosno njegovim dopunama
i izmjenama.
Članak 5.
Plan prijma u službu stupa na snagu prvog
dana od dana objave u "Službenom glasniku
Općine Župa dubrovačka".
KLASA: 112-01/18-01/01
URBROJ: 2117/08-01-18-1
Srebreno, 5. siječnja 2018.

b) nepopunjena radna mjesta su:
- u Odsjeku za opće i pravne poslove –
namještenik - čuvar/portir (1/1)
- u Odsjeku za komunalno gospodarstvo –
voditelj odsjeka (1/1)
- u Odsjeku za komunalno gospodarstvo –
stručni suradnik za javne površine…(1/1)
- u Odsjeku za financije i proračun – viši
savjetnik za naplatu i nadzor (1/1)
- u Odsjeku za društvenu djelatnost i kulturu
–
stručni
suradnik
za
društvene
djelatnosti..(1/1)

Općinski načelnik
Silvio Nardelli, v.r.

2.
Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o
vatrogastvu (NN, broj 106/99, 117/01,
36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10)
i članka 48. Statuta Općine Župa dubrovačka
("Službeni
glasnik
Općine
Župa
dubrovačka" br. 8/09 i 6/13), te članka 35.
Statuta Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Župa dubrovačka od 23.11.2009. godine,
Općinski načelnik Općine Župa dubrovačka
donosi sljedeći

Članak 3.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Župa dubrovačka u 2018. godini planira se:
- prijam djelatnika u Odsjeku za
komunalno gospodarstvo – voditelj
odsjeka……(1/1)

ZAKLJUČAK
Potvrđuje se predloženi kandidat Željko
Miloslavić iz Buića, Buići 8, rođen
01.03.1967. godine, OIB 55139483887 za
zapovjednika
dobrovoljne
vatrogasne
postrojbe DVD-a Župa dubrovačka.

Članak 4.
Općinski načelnik Općine Župa dubrovačka
može donijeti izmjenu Plana prijma u službu
u suradnji sa pročelnikom Jedinstvenog
upravnog odjela, a na temelju obrazloženih
zahtjeva a koji moraju biti usklađene s
proračunom Općine Župa dubrovačka za

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

Obrazloženje
Člankom 30. stavak 2. Zakona o
vatrogastvu (NN, broj 106/99, 117/01,
36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10)
propisano je da zapovjednika postrojbe
dobrovoljnog vatrogasnog društva imenuje
nadležno tijelo vatrogasnog društva, a
potvrđuje ga općinski načelnik.
Na
Skupštini
DVD-a
Župa
dubrovačka održanoj 29. prosinca 2017.
godine za zapovjednika dobrovoljne
vatrogasne
postrojbe
Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Župa dubrovačka
izabran je Željko Miloslavić iz Buića, Buići
8, rođen 01.03.1967. godine, OIB
55139483887.
DVD-e Župa dubrovačka se obratio
Općinskom načelniku za potvrđivanje izbora
Željka Miloslavića za zapovjednika, te je
slijedom navedenog riješeno kao u izreci
zaključka.

GODIŠNJI PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na
području Općine Župa dubrovačka za
2018. godinu

I.

UVODNE ODREDBE

1.
Ovim
Godišnjim
planom
upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Župa dubrovačka za 2018. godinu
(dalje: Godišnji plan) uređuje se:
a) plan
redovitog
upravljanja
pomorskim dobrom,
b) sredstva za redovito upravljanje
pomorskim dobrom,
c) popis djelatnosti iz jedinstvenog
popisa djelatnosti koja se mogu
obavljati na području Općine
Župa dubrovačka (dalje: Općina),
d) mikrolokacije
za
obavljanje
djelatnosti pod c) ove točke.

KLASA: 214-01/18-01/01
URBROJ: 2117/08-01-18-2
Srebreno, 12. siječnja 2018.

II.

Općinski načelnik

PLAN
REDOVITOG
UPRAVLJANJA
POMORSKIM DOBROM

1. U smislu ovog Godišnjeg plana
pod redovitim upravljanjem pomorskim
dobrom smatra se briga o zaštiti i održavanju
pomorskog dobra u općoj uporabi, koju će
Općina Župa dubrovačka provoditi putem
Jedinstvenog upravnog odjela (komunalno
redarstvo), koordinirano i uz pomoć policije,
lučke
kapetanije,
lučkih
inspektora,
građevinskih inspektora i ostalih nadležnih.

Silvio Nardelli, v.r.

3.
Na temelju članka 10. i 11. Zakona o
pomorskom dobru i morskim lukama
(''Narodne novine'', broj 158/03., 100/04.,
141/06, 38/09, 123/11 i 56/16, dalje: Zakon)
i članka 48. Statuta Općine Župa dubrovačka
("Službeni
glasnik
Općine
Župa
dubrovačka" br. 8/09 i 6/13), Općinski
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2. U 2018. godini Općina će poduzeti
mjere na zaštiti i održavanju pomorskog
dobra u općoj uporabi kako slijedi:
a) hortikulturno uređenje
b) uređenje i održavanje šetnica
c) uređenje i održavanje plaža
d) održavanje čistoće uvala
e) postava zaštite za kupače
f) postava znakova i signalizacije
g) postava sanitarnih objekata
h) izrada
planova
uređenja
pomorskog dobra

Srebreno, 12. siječnja 2018.
Župa dubrovačka d.o.o. sukladno
sa
svojim
uobičajenim
rasporedom.
4. Održavanje javne rasvjete na
pomorskom dobru provoditi će
komunalni odsjek općine Župa
dubrovačka sukladno sa svojim
uobičajenim rasporedom.

IV.

III.

SREDSTVA ZA REDOVITE
UPRAVLJANJE
POMORSKIM DOBROM
1. Za provedbu mjera redovitog
upravljanja pomorskim dobrom u smislu
točke II. ovog Godišnjeg plana, sredstva će
se osigurati iz slijedećih izvora:
a) sredstava
od
naknade
za
koncesije na pomorskom dobru
na području Općine
koja
pripadaju Općini,
b) sredstava
od
naknada
za
koncesijska
odobrenja
na
području Općine,
c) sredstva iz Proračuna Općine za
2018. namijenjena za redovito
upravljanje pomorskim dobrom,
d) sredstva
iz
TZO
Župa
dubrovačka,
e) sredstva komunalnog poduzeća
Župa dubrovačka d.o.o.

POPIS DJELATNOSTI IZ
JEDINSTVENOG
POPISA
DJELATNOSTI
NA
POMORSKOM
DOBRU
KOJE
SE
MOGU
OBAVLJATI NA PODRUČJU
OPĆINE

1. Na području Općine mogu se
obavljati slijedeće djelatnosti iz Jedinstvenog
popisa djelatnosti na pomorskom dobru:
• iznajmljivanje sredstava,
• ugostiteljstvo i trgovina,
• komercijalno-rekreacijski sadržaj.
2. Djelatnost iznajmljivanja sredstava
u smislu točke IV.1. pod a) ovog Godišnjeg
plana mogu se obavljati iznajmljivanjem
sredstava kako slijedi:
a. brodica na motorni pogon,
b. jedrilica, brodica na vesla,
c. skuter,
d. dječji skuter do 2kW,
e. sredstvo za vuču s
opremom (banana, tuba,
guma, skije, padobran i
sl.),
f. daska
za
jedrenje,
sandolina, pedalina i sl.,
g. podmornica,
h. pribor i oprema za
ronjenje, kupanje i sl.

2. Zaštitu kupača na plažama
Kupari, Srebreno, hotela Mlini i
hotela
Plat
postavljaju
koncesionari na predmetnim
plažama.
3. Održavanje
čistoće
šetnica
provoditi će komunalno poduzeće
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- plaža Srebreno,
- plaža Striježice,
- plaža Mlini,
- kupalište VK Gusar,
- plaža Mlini ispod hotela Astarea,
- plaža Soline,
- plaža Plat-Smokovijenac,
- plaža Hotela Plat
- plaža Plat-Pod maslovo
- plaža Plat-ispod ljetnikovca Račić
(odmaralište HE Dubrovnik)

3. Djelatnost ugostiteljstva i turizma
u smislu točke IV.1. pod b) ovog Godišnjeg
plana mogu se obavljati sa sredstvima kako
slijedi:
• kiosk, prikolica, montažni
objekt do 15 m2 i sl.,
• pripadajuća
terasa
objekta,
• štand
(rukotvorine,
igračke, suveniri i sl.),
• ambulantna
prodaja
(škrinja,
aparati
za
sladoled, štandovi za
prodaju voća i sl.).

2. Precizne mikrolokacije određivati
će Vijeće za svaki konkretni slučaj.
3.
Djelatnosti
iznajmljivanja
sredstava iz točke IV. Ovog Godišnjeg plana
mogu se obavljati i na mikrolokacijama van
područja nabrojanih u točki V. 1., prema
zahtjevu, na mikrolokacijama koje nisu
obuhvaćene ''Planom upravljanja pomorskim
dobrom
u
Dubrovačko-neretvanskoj
županiji'' ili za koje nije pokrenut postupak
koncesioniranja ili ne spadaju u područje
Općine Župa dubrovačka ili ako postoji
drugi razlog uskrate Odobrenja o čemu
odlučuje Vijeće za svaki konkretni slučaj.
Vijeće odbija zahtjev rješenjem.
4. Naknada za obavljanje svih
djelatnosti iz točke IV. ovog Godišnjeg
plana naplaćuje se u najvišem iznosu
predviđenom u Tablici 2. Jedinstvenog
popisa djelatnosti na pomorskom dobru u
skladu s razvrstavanjem Općine Župa
dubrovačka, prema ''Pravilniku o proglašenju
turističkih općina i gradova i o razvrstavanju
naselja u turističke razrede (''Narodne
novine'', broj 122/09., 9/10., 61/10., 82/10.,
36/11., 89/11., 146/11., 141/12., 144/12.,
38/13., 153/13. 126/15., 15/16., 54/16. i
113/16.) odnosno njegovim izmjenama.

4.
Djelatnosti
komercijalnorekreacijskog sadržaja u smislu točke IV.1.
pod c) ovog Godišnjeg plana mogu se
obavljati sa sadržajima kako slijedi:
• jumping,
• aqua park i drugi
morski sadržaji,
• zabavni sadržaji,
• suncobrani, ležaljke,
• kulturne,
komercijalne, zabavne
i športske priredbe,
• snimanje
komercijalnog
programa
i
reklamiranje,
• slikanje,
fotografiranje.
V.

MIKROLOKACIJE
OBAVLJANJE
DJELATNOSTI
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ZA

1.
Djelatnosti
iznajmljivanja
sredstava iz točke IV. ovog Godišnjeg plana
mogu se obavljati na mikrolokacijama kako
slijedi:
- plaža Kupari,

VI.
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Pored djelatnosti iz točke IV.1., tj.
točke IV.2.3.4. ovog Godišnjeg plana
(djelatnosti iz tablice 2. jedinstvenog popisa
djelatnosti, za koje se obavezno utvrđuje
mikrolokacija na morskoj obali), na području
Općine Župa dubrovačka mogu se obavljati i
djelatnosti iz tablice 1. Jedinstvenog popisa
djelatnosti,
tj.
prijevoz
putnika,
iznajmljivanje plovila (charter), prijevoz
tereta, čišćenje mora, tehnički radovi
(tegljač, dizalica, bager i sl.), prijevoz
putnika, stvari i tereta, te djelatnosti iz
tablice 3. Jedinstvenog popisa djelatnosti –
obuka jedrenja, veslanja i sl., obuka plivanja
i organizacija ronilačkih izleta/obuka
ronilaca.
VII.

Srebreno, 12. siječnja 2018.
Općinski načelnik
Silvio Nardelli, v.r.

ZAKLJUČNE ODREBE

1. Izvanredno upravljanje pomorskim
dobrom nije obuhvaćeno ovim Godišnjim
planom, a sredstva za sanaciju pomorskog
dobra izvan luka od šteta nastalih
izvanrednim događajima (oštećenja u
nevremenima, pomorskim havarijama i
drugo) osiguravaju se u skladu s člankom 11.
stavkom 5. Zakona o pomorskom dobru i
morskim lukama.
2.
U 2018. godini ne mogu se
izdavati odobrenja na vremenski rok duži od
jedne kalendarske (nedjeljive) godine.
3.
Ovaj Godišnji plan stupa na
snagu u roku od 8 dana od dana objave u
''Službenom
glasniku
Općine
Župa
dubrovačka''.
KLASA: 947-01/18-01/04
URBROJ: 2117/08-01-18-1
Srebreno, 12. siječnja 2018.
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