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1. 

 

Na temelju članka 98. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (NN, broj 68/18) 

i članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 

(''Službeni glasnik Općine Župa 

dubrovačka'', broj 8/09, 6/13 i 3/18), 

Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 

10. sjednici održanoj dana 29. studenoga 

2018. godine, donijelo je  

 

ODLUKU 

o određivanju vrijednosti boda komunalne 

naknade na području Općine Župa 

dubrovačka 

 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom određuje se 

vrijednost boda komunalne naknade (B) u 

Općini Župa dubrovačka izražena u kunama 

po četvornom metru (m2) površine 

nekretnine za koju se utvrđuje komunalne 

naknada. 

 

Članak 2. 
 

Vrijednost boda komunalne naknade 

(B) na području Općine Župa dubrovačka po 

četvornom metru (m2) nekretnine za koju se 

utvrđuje komunalne naknada određuje se u 

iznosu 4,80 kuna godišnje odnosno 0,40 

kuna mjesečno kad se naknada obračunava i 

plaća u obrocima.  

 

Članak 3. 
 

Danom početka primjene ove Odluke 

prestaje vrijediti Odluka o vrijednosti boda 

za obračun komunalne naknade na području 

Općine Župa dubrovačka („Službeni glasnik 

Općine Župa dubrovačka“, broj 9/05). 

 

Članak 4. 
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Ova se Odluka objavljuje u 

„Službenom glasniku Općine Župa 

dubrovačka“, a stupa na snagu 1. siječnja 

2019. godine. 

 

KLASA: 363-03/18-01/01  

URBROJ: 2117/08-02-18-1 

 

Srebreno, 29. studenoga 2018. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

2. 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 

broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13, 137/15, 123/17 - pročišćeni 

tekst), članaka 15. i 18. Zakona o upravljanju 

državnom imovinom (NN, broj 52/18) i 

članka 34. Statuta Općina Župa dubrovačka 

(„Službeni glasnik Općine Župa 

dubrovačka“, broj 8/09, 6/13 i 3/18) 

Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 

10. sjednici održanoj 29. studenoga 2018. 

godine, donosi 

ODLUKU 

O USVAJANJU STRATEGIJE 

UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA 

IMOVINOM  U VLASNIŠTVU OPĆINE 

ŽUPA DUBROVAČKA  

ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2025. 

 

I. 

Usvaja se Strategija upravljanja 

imovinom u vlasništvu Općine Župa 

dubrovačka za razdoblje od 2018. do 2025. 

(dalje u tekstu: Strategija) u skladu sa 

člancima 15. i 18. Zakona o upravljanju 

državnom imovinom (NN, broj 52/18) 

donesena za razdoblje od sedam godina u 

kojoj su određeni dugoročni ciljevi i 

smjernice upravljanja imovinom, uzimajući 

u obzir gospodarske i razvojne interese 

Općine Župa dubrovačka i Republike 

Hrvatske. Strategija je izrađena i  prema 

preporukama provedene revizije za Općinu 

Župa dubrovačka navedenim u Izvješću o 

obavljenoj reviziji – upravljanje i 

raspolaganje nekretninama jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave na 

području Dubrovačko-neretvanske županije. 

 

II. 

Strategija se objavljuje u Službenom 

glasniku Općine Župa dubrovačka i na 

službenim Internetskim stranicama Općine 

Župa dubrovačka u skladu sa člankom 10. 

stavkom 1. točkom 4. Zakona o pravu na 

pristup informacijama (NN, broj 25/13, 

85/15). 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Župa dubrovačka“. 

 

KLASA: 030-07/17-01/15 

URBROJ: 2117/08-02-18-6 

 

Srebreno, 29. studenoga 2018. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

3. 

 

Na temelju članaka 15. i 19. Zakona o 

upravljanju državnom imovinom (NN, broj 

52/18) i članka 34. Statuta Općina Župa 

dubrovačka („Službeni glasnik Općine Župa 
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dubrovačka“, broj 8/09, 6/13 i 3/18) 

Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 

10. sjednici održanoj dana 29. studenoga 

2018. godine, donosi 

 

ODLUKU  

O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA 

UPRAVLJANJA IMOVINOM  

U VLASNIŠTVU OPĆINE ŽUPA 

DUBROVAČKA ZA 2019. GODINU 

 

I. 

Ovom Odlukom usvaja se Godišnji 

plan upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Župa dubrovačka za 2019. godinu 

kojeg je Općina Župa dubrovačka u obvezi 

donijeti u skladu s odredbama Zakona o 

upravljanju državnom imovinom (NN, broj 

52/18) te prema preporukama navedenim u 

Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i 

raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave na 

području Dubrovačko - neretvanske 

županije. 

 

II. 

Godišnjem planom upravljanja 

imovinom određuju se: 

• kratkoročni ciljevi i smjernice 

upravljanja imovinom Općine 

Župa dubrovačka,  

• provedbene mjere u svrhu 

provođenja Strategije, 

• detaljna analiza stanja 

upravljanja pojedinim 

oblicima imovine u vlasništvu 

Općine Župa dubrovačka, 

• godišnji planovi upravljanja 

pojedinim oblicima imovine u 

vlasništvu Općine Župa 

dubrovačka.  

Pobliži obvezni sadržaj Godišnjeg 

plana upravljanja, podatke koje mora 

sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, 

propisano je Uredbom o obveznom sadržaju 

plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

Republike Hrvatske (NN, broj 21/14). 

 

III. 

Godišnji plan upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Župa dubrovačka za 2019. 

godinu donosi Općinsko vijeće Općine Župa 

dubrovačka za razdoblje od godinu dana, u 

tekućoj godini za sljedeću godinu. 

 

IV. 

Općina Župa dubrovačka dužna je do 

30. rujna 2020. godine dostaviti Općinskom 

vijeću na usvajanje Izvješće o provedbi 

Godišnjeg plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Župa dubrovačka za 2019. 

godinu. 

V. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga 

dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Župa dubrovačka“, a objavit će se na 

službenoj web stranici Općine Župa 

dubrovačka i dostupna je javnosti u skladu 

sa odredbama Zakona o pravu na pristup 

informacijama (NN, broj 25/13, 85/15).  

 

KLASA: 030-07/17-01/15 

URBROJ: 2117/08-02-18-7 

 

Srebreno, 29. studenoga 2018. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

4. 
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Na temelju članka 17. stavak 1. alineja 3. 

Zakona o sustavu civilne zaštite (NN, 

82/15), a u skladu sa Procjenom ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara 

i okoliša od katastrofa i velikih nesreća i 

Planom zaštite i spašavanja za područje 

Općine Župa dubrovačka, klasa: 214-01/14-

01/13, urbroj: 2117/08-02-15-4 od 09. 

listopada 2015. godine i članka 34. Statuta 

Općine Župa dubrovačka  („Službeni glasnik 

Općine Župa dubrovačka“, broj 8/09, 6/13 i 

3/18) Općinsko vijeće Općine Župa 

dubrovačka na 10. sjednici održanoj 29. 

studenoga 2018. godine, usvaja 

 

ODLUKU  

o izmjenama i dopunama 

Odluke o određivanju pravnih osoba od 

interesa za sustav civilne zaštite  

na području Općine Župa dubrovačka 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o određivanju pravnih osoba od 

interesa za sustav civilne zaštite na području 

Općine Župa dubrovačka („Službeni glasnik 

Općine Župa dubrovačka“, broj 24/16) u 

članku 1. stavak 1. točka 8. mijenja se i 

glasi:  

 

„  8. Restoran Kogo u Srebrenom – Rigina 

j.d.o.o.“ 

 

Članak 2. 

 

Ova odluka stupa na snagu osam 

dana od dana objave u »Službenom glasniku 

Općine Župa dubrovačka«. 

 

KLASA: 810-01/16-01/09      

URBROJ: 2117/08-02-18-9   
 

Srebreno, 29. studenoga 2018. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

5. 

 

Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o  

komunalnom gospodarstvu ( Narodne 

novine, broj 68/18) i članka 34. Statuta 

Općine Župa dubrovačka ("Službeni glasnik 

Općine Župa dubrovačka" br. 8/09, 6/13 i 

3/18), Općinsko vijeće Općine Župa 

dubrovačka na 10.  sjednici održanoj dana 

29. studenoga 2018. godine, donijelo je 

 
 

O D L U K U 

o određivanju komunalnih djelatnosti koje se 

obavljaju na temelju pisanog ugovora 

 

Članak 1. 

 

Ovom odlukom određuju se komunalne 

djelatnosti koje se obavljaju na temelju 

pisanog ugovora. 

Pod komunalnim djelatnostima koje se 

obavljaju temeljem pisanog ugovora 

podrazumijevaju se one djelatnosti koje se 

financiraju isključivo iz Proračuna Općine 

Župa dubrovačka, a nisu povjerene nekom 

trgovačkom društvu u vlasništvu ili 

suvlasništvu Općine Župa dubrovačka, 

vlastitom pogonu ili ustanovi, te nisu 

predmet koncesije.  
 

Članak 2. 

 

Komunalne djelatnosti koje se povjeravaju 

temeljem pisanog ugovora jesu: 
 

- održavanje javne rasvjete i blagdansko 

ukrašavanje, izvanredni popravci javne 

rasvjete, 
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- održavanje nerazvrstanih cesta i javnih 

prometnih površina (presvlačenje cesta 

asfaltom, krpljenje rupa i ostala manja 

održavanja prema potrebi; održavanje 

ulica, šetališta, nogostupa, skalinata, 

potoka, cestovnih slivnika i jaraka, 

rubnjaka i staza, izgradnja podzida i 

zidova; nabava građevinskog materijala 

za održavanje nerazvrstanih cesta i 

javnih prometnih površina; obvezno 

održavanje u zimskim mjesecima i izrada 

vertikalne i horizontalne signalizacije), 

- održavanje nekoncesioniranih plaža i 

luka, 

- hvatanje odbjeglih i napuštenih životinja, 

- označavanje naselja, ulica, trgova i 

zgrada, 

- uklanjanje protupravno postavljenih 

predmeta na javnim površinama, 

- uređenje i održavanje okoliša škola, 

dječjih i školskih igrališta, 

- održavanje protupožarnih putova, 

- održavanje domova kulture, 

- održavanje športskih objekata. 

 

Članak 3. 

 

Postupak odabira pravne ili fizičke osobe s 

kojom se sklapa ugovor o povjeravanju 

obavljanja komunalne djelatnosti, te 

sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora 

provode se prema propisima o javnoj nabavi. 

 

Članak 4. 

 

Ugovor o povjeravanju obavljanja 

komunalne djelatnosti u ime Općine Župa 

dubrovačka sklapa općinski načelnik. 

Ugovor iz stavka 1. ovog članka sadrži: 

1. komunalne djelatnosti za koje se 

sklapa ugovor 

2. vrijeme za koje se sklapa ugovor 

3. vrstu i opseg komunalnih usluga 

4. način određivanja cijene komunalnih 

usluga te način i rok plaćanja 

izvršenih usluga 

5. jamstvo izvršitelja o ispunjenju 

ugovora 

 

Članak 5. 

 

Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti 

iz članka 2. ove Odluke sklopljeni prije 

stupanja na snagu Zakona o  komunalnom 

gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18) 

ostaju na snazi do isteka roka na koji su 

zaključeni ili do raskida istih. 

 

Članak 6. 

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke 

prestaje važiti Odluka o obavljanju 

komunalnih djelatnosti na temelju pisanog 

ugovora (''Službeni glasnik Općine Župa 

dubrovačka'', br. 23/12, 15/13, 18/13). 

 

Članak 7. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u “Službenom glasniku Općine 

Župa dubrovačka”. 

 

KLASA: 363-01/18-01/85  

URBROJ: 2117/08-02-18-2 

 

Srebreno, 29. studenoga 2018. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

6. 

 

Na temelju članka 132., stavak 1. Zakona o 

gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17) i 

članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
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(Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 

08/09, 6/13, 3/18), po prethodno 

pribavljenom mišljenju Turističke zajednice 

Općine Župa dubrovačka, Općinsko vijeće 

Općine Župa dubrovačka na 10. sjednici, 

održanoj 29. studenoga 2018., donosi  

 

O D L U K U 

o privremenoj zabrani izvođenja 

građevinskih radova na području  

Općine Župa dubrovačka 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom privremeno se zabranjuje 

izvođenje građevinskih radova odnosno 

određuju vrste radova, vrste građevina, 

područje, razdoblje kalendarske godine i 

vrijeme u kojem se privremeno zabranjuje 

izvođenje građevinskih radova, utvrđuju 

razlozi zbog kojih se u pojedinim 

slučajevima mogu izvoditi građevinski 

radovi te provođenje nadzora. 

 

Članak 2. 

 

Građevinskim radovima koji se u smislu ove 

Odluke zabranjuju smatraju se zemljani 

radovi  i radovi na izgradnji konstrukcije 

građevine. 

 

Područje privremene zabrane izvođenje 

građevinskih radova je cijelo područje 

Općine Župa dubrovačka. 

 

Razdoblje na koje se primjenjuje zabrana 

izvođenja radova iz stavka 1. ovog članka je 

od 1. lipnja do 30. rujna 2019. godine, 

nedjeljama, blagdanima i neradnim danima 

u Republici Hrvatskoj te na Dan Općine 

Župa dubrovačka u vremenu od 00:00 do 

24:00 sata. 

 

Članak 3. 

Zabrana iz ove Odluke ne odnosi se na: 

1. građevine odnosno radove za čije je 

građenje odnosno izvođenje utvrđen 

interes Republike Hrvatske, 

2. uklanjanje građevina na temelju 

rješenja građevinske inspekcije ili 

odluke drugog tijela državne vlasti, 

3. hitne radove na popravcima objekata i 

uređaja komunalne i ostale 

infrastrukture koji se javljaju 

nenadano i kojima se sprječava 

nastanak posljedica opasnih za život i 

zdravlje ljudi kao i veća oštećenja 

nekretnine, 

4. nužne radove na popravcima 

građevina kada zbog oštećenja postoji 

opasnost za život i zdravlje ljudi, 

5. građenje objekata predškolskog, 

školskog, zdravstvenog i socijalnog 

sadržaja, građenje javnih građevina 

sportske i kulturne namjene i 

poboljšanja energetske učinkovitosti 

zgrada u vlasništvu jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave. 

6. radove na izgradnji konstrukcije 

građevine koja se ne nalazi u 

neposrednoj blizini značajnijih 

turističkih objekata (hoteli, kampovi i 

sl.), u vremenu od 9:00 do 14:00 sati, 

osim nedjeljom blagdanom i neradnim 

danom, a koji su odobreni od strane 

Općinskog načelnika i u postupku iz 

stavka 2. ovog članka. 

 

Iznimno u posebno opravdanim okolnostima 

Općinski načelnik može odobriti 

građevinske i ostale radove suprotno 

odredbama članka 2. ove odluke.  

 

Rješenje o svakom pojedinačnom slučaju, 

temeljem zahtjeva investitora, donosi Odsjek 

za komunalno gospodarstvo.  

 

Rješenje stupa na snagu odmah. 
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Članak 4. 

 

Nadzor nad primjenom ove odluke provodi 

služba komunalnog redarstva Odsjeka za 

komunalno gospodarstvo. 

 

U obavljanju nadzora komunalni redari 

postupaju sukladno odgovarajućim 

odredbama Zakona o gradnji (Narodne 

novine 153/13, 20/17) i Zakona o 

građevinskoj inspekciji (Narodne novine 

153/13). 

 

Komunalni redar utvrditi će svaku gradnju, 

tj. izvođenje građevinskih radova, njihova 

investitora i izvođača koji obavlja predmetnu 

gradnju ili izvodi građevinske radove 

protivno odredbi članka 2. ove odluke i 

protiv njega izdati obvezni prekršajni nalog. 

 

Članak 5. 

 

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 

kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja 

kao investitor ili izvođač obavlja 

građevinske radove na području Općine 

Župa dubrovačka 

protivno odredbama ove Odluke. 

 

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit 

će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi 

novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn. 

 

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn 

kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba 

koja obavlja drugu samostalnu djelatnost te 

kao investitor ili izvođač obavlja 

građevinske radove na području Općine 

Župa dubrovačka protivno odredbama ove 

Odluke. 

 

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit 

će se i fizička osoba kao investitor 

novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn. 

 

Članak 6. 

 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje 

vrijediti Odluka o načinu i vremenu u 

kojemu nije dopušteno obavljati građevinske 

radove na području Općine Župa dubrovačka 

(Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 

11/18). 

 

Članak 7. 

 

Ova odluka stupa na snagu osam dana od 

dana objave u ''Službenom glasniku Općine 

Župa dubrovačka''. 

 

KLASA: 363-01/18-01/86  

URBROJ: 2117/08-02-18-1 

 

Srebreno, 29. studenoga 2018. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

7. 

 

Na temelju članka 12. Zakona o 

poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15), 

članka 7. Pravilnika o državnim potporama 

poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne 

novine“ broj 72/17), Mišljenja Ministarstva 

poljoprivrede o usklađenosti prijedloga 

potpore male vrijednosti – Program potpore 

u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine 

Župa dubrovačka za razdoblje od 2018.-

2020. ( Klasa:404-01/17-01/62, Urbroj:525-

07/0191-17-3 od 19. listopada 2017. godine), 

te Statuta Općine Župa dubrovačka 

(„Službeni glasnik Općine Župa 
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dubrovačka“ broj 8/09 i 6/13), Općinsko 

vijeće Općine Župa dubrovačka, na 10. 

sjednici održanoj dana 29. studenoga  2018. 

godine, donosi  

 

PROGRAM POTPORE 

POLJOPRIVREDI I RURALNOM 

RAZVOJU OPĆINE ŽUPA 

DUBROVAČKA ZA RAZDOBLJE 2018.-

2020.  

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Programom potpore poljoprivredi i ruralnom 

razvoju Općine Župa dubrovačka za 

razdoblje 2018.-2020. (u daljnjem tekstu: 

Program) utvrđuju se mjere i aktivnosti za 

unapređenje poljoprivrede i ruralnog 

razvoja, temeljem kojih se iz Proračuna 

Općine Župa dubrovačka dodjeljuju 

nepovratna financijska sredstva i potiču 

ulaganja u razvoj poljoprivrede i ruralnog 

prostora. 

 

Članak 2. 

 

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se 

sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 

1408/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni 

članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije na potporu de minimis u 

poljoprivrednom sektoru (SL L352, 24. 

prosinca 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba 

de minimis). 

Sukladno članku 1. Uredbe de minimis, ovaj 

Program primjenjuje se na potpore 

dodijeljene poduzetnicima u sektoru 

poljoprivredne proizvodnje, uz iznimku: 

a) potpora čiji je iznos određen na 

temelju cijene ili količine proizvoda 

stavljenih na tržište, 

b) potpora djelatnostima vezanim uz 

izvoz, tj. potpora koje su izravno 

vezane uz izvezene količine, potpore 

za osnivanje i upravljanje 

distribucijskom mrežom ili za neke 

druge tekuće troškove vezane uz 

izvoznu djelatnost, 

c) potpora uvjetovanih korištenjem 

domaćih umjesto uvoznih proizvoda. 

 

Sukladno članku 2. Uredbe de minimis, 

poljoprivredni proizvod znači proizvod iz 

Priloga I. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije, uz iznimku proizvoda 

ribarstva i akvakulture obuhvaćenih 

Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000. 

Poduzetnici u sektoru poljoprivredne 

proizvodnje su poduzetnici koji se bave 

primarnom proizvodnjom poljoprivrednih 

proizvoda navedenih u Prilogu br. 1. 

Ugovora o funkcioniranju Europske unije. 

Ostale potpore koje se dodjeljuju po ovom 

Programu iz članka 1. dodjeljuju se sukladno 

pravilima EU o pružanju državne potpore 

propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 

1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni 

članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije na de minimis potpore – u 

daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013. 

 

Članak 3. 

  

Korisnici potpore iz  proračuna Općine Župa 

dubrovačka mogu biti poljoprivredna 

gospodarstva upisana u Upisnik 

poljoprivrednih gospodarstava čija se 

proizvodnja odvija na području Općine Župa 

dubrovačka.  

Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju 

sljedeće subjekte u poljoprivrednoj 

proizvodnji: obiteljska poljoprivredna 

gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka 

društva i zadruge registrirane za obavljanje 

poljoprivredne djelatnosti. 
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Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-

a troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za 

odobravanje potpore. 

 

Članak 4. 

 

Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 

1408/2013 i članku 2., točka 2. Uredbe 

1407/2013. pod pojmom „jedan poduzetnik“ 

obuhvaćena su sva poduzeća koja su u 

najmanje jednom od slijedećih međusobnih 

odnosa: 

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih 

prava dioničara ili članova u drugom 

poduzeću; 

b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili 

smijeniti većinu članova upravnog, 

upravljačkog ili nadzornog tijela drugog 

poduzeća; 

c) jedno poduzeće ima pravo ostvariti 

vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema 

ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili 

prema odredbi statuta ili društvenog ugovora 

tog poduzeća; 

d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u 

drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu 

s dogovorom s drugim dioničarima ili 

članovima tog poduzeća, većinu glasačkih 

prava dioničara ili glasačkih prava članova u 

tom poduzeću. 

Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa 

navedenih u prvom podstavku točkama a) do 

d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto 

se tako smatraju jednim poduzetnikom. 

 

Članak 5. 

 

Općina Župa dubrovačka će dodjeljivati 

potpore sukladno Uredbi 1407/2013. za 

slijedeće aktivnosti: 

Mjera 2. Sudjelovanje na sajmovima i 

izložbama. 

 

Općina Župa dubrovačka će dodjeljivati 

potpore sukladno Uredbi 1408/2013. za 

slijedeće aktivnosti: 

Mjera 1: Poticanje biljne proizvodnje 

(povrtlarstvo, voćarstvo, maslinarstvo, 

vinogradarstvo, aromatično i ljekovito bilje) 

Mjera 3: Navodnjavanje poljoprivrednih 

površina 

Mjera 4: Zaštita nasada i stoke od divljači 

Mjera 5: Nabava poljoprivredne 

mehanizacije i opreme 

Mjera 6: Kupnja gnojiva i zaštitnih sredstava 

Mjera 7: Subvencioniranje troška vode na 

poljoprivrednim priključcima sukladno 

posebnom Zaključku Načelnika 

Mjera 8: Subvencioniranje troška nabavke 

hrane za stoku 

 

 

II. POTPORE U POLJOPRIVREDI 

 

Članak 6.  

 

Mjera 1: Poticanje biljne proizvodnje 

(povrtlarstvo, voćarstvo, maslinarstvo, 

vinogradarstvo, aromatično i ljekovito 

bilje) 

Potpora se odobrava za subvencioniranje 

nabave sadnog materijala, troškova analize 

tla, armature i žice za trajne nasade i 

vinograde, postavljanje i održavanje 

plastenika i staklenika te protugradne zaštite.  

Korisnici sredstava potpore su 

poljoprivredna gospodarstva s područja 

Općine Župa dubrovačka. 

Maksimalni iznos potpore po korisniku je 

50% dokumentiranih izdataka, a najviše do 

2.000,00 kn. 

Mjera 2: Sudjelovanje na sajmovima i 

izložbama 

Potpora se odobrava za subvencioniranje 

dijela izdataka za sudjelovanje na 

sajmovima, izložbama, festivalima, 

smotrama, natjecanjima i drugim sličnim 
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akivnostim koji su od značaja za razvoj 

poljoprivrede, kao i od interesa za Općinu 

Župa dubrovačka. 

Maksimalni iznos potpore po korisniku 

iznosi 40% dokumentiranih izdataka, a 

najviše do 1.000,00 kn godišnje.  

Mjera 3: Navodnjavanje poljoprivrednih 

površina 

Potpora se odobrava za subvencioniranje 

izdataka nabave opreme za navodnjavanje, 

izgradnje akumulacija i bušotina. 

Maksimalni iznos potpore po korisniku 

iznosi 50% dokumentiranih izdataka, a 

najviše do 2.000,00 kn godišnje.  

Mjera 4: Zaštita nasada i stoke od divljači 

Potpora se odobrava za subvencioniranje 

izdataka za ograđivanje poljoprivrednih 

površina što uključuje troškove nabave 

električnog pastira, žice i stupova. 

Maksimalan iznos potpore po korisniku je 

50% dokumentiranih izdataka, a najviše do 

2.000,00 kuna godišnje. 

Mjera 5: Nabava poljoprivredne 

mehanizacije i opreme 

Potpora se odobrava za sufinanciranje 

izdataka nabave poljoprivredne mehanizacije 

i opreme. 

Maksimalan iznos potpore po korisniku je 

50% dokumentiranih izdataka, a najviše do 

4.000,00 kn godišnje. 

Mjera 6: Kupnja gnojiva i zaštitnih 

sredstava 

Potpora se odobrava za subvencioniranje 

izdataka kupnje gnojiva i zaštitnih sredstava. 

Maksimalni iznos potpore po korisniku 

iznosi 50% dokumentiranih izdataka, a 

najviše do 2.000,00 kn godišnje. 

Mjera 7: Subvencioniranje troška vode na 

poljoprivrednim priključcima sukladno 

posebnom Zaključku Načelnika 

Potpora se odobrava za subvencioniranje 

izdataka za vodu na poljoprivrednim 

priključcima sukladno posebnom Zaključku 

Načelnika o ekstremnim vremenskim 

prilikama. 

Maksimalni iznos potpore po korisniku 

iznosi 50% dokumentiranog izdatka, a 

najviše do 3.000,00 kn godišnje. 

Mjera 8: Subvencioniranje troška 

nabavke hrane za stoku 

Potpora se odobrava za subvencioniranje 

izdataka za nabavku hrane za stoku. 

Maksimalni iznos potpore po korisniku 

iznosi 50 % dokumentiranih izdataka, a 

najviše 7.500,00 kn. 

 

Članak 7. 

 

Jedan korisnik može ostvariti potporu po 

više mjera ovog Programa pod uvjetom da 

njihov zbroj ne prelazi iznos od 7.500,00 kn 

godišnje. Mjera 7. se ne zbraja s ostalim 

mjerama. 

 

 

III. PODNOŠENJE ZAHTJEVA  

 

Članak 8. 

  

Postupak dodjele potpora iz ovog Programa 

provodi se temeljem Javnog poziva za 

podnošenje zahtjeva za odobrenje potpore po 

pojedinoj Mjeri, objavljenog na mrežnoj 

stranici Općine Župa dubrovačka.  

Postupak obrade podnesenih zahtjeva za 

pojedinu potporu provodi Povjerenstvo za 

potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju 

na području Općine Župa dubrovačka (u 

daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje 

Općinski načelnik.  

Odluku o dodjeli potpora donosi Općinski 

načelnik, na prijedlog Povjerenstva. 

 

Članak 9. 

 

Zahtjevi za sve oblike potpora podnose se po 

objavljenom Javnom pozivu, u navedenom 
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roku, odnosno do utroška sredstava 

planiranih za proračunsku godinu.  

Uz zahtjev, podnositelj zahtjeva prilaže 

odgovarajuću dokumentaciju određenu u 

obrascu zahtjeva i Javnom pozivu. 

 

Članak 10. 

 

Korisnici potpore dužni su odobrena 

sredstva koristiti isključivo za namjenu za 

koju su odobrena i omogućiti davatelju 

potpore kontrolu namjenskog utroška 

dobivene potpore. Korisnici koji 

nenamjenski utroše sredstva ili ne dostave 

izviješće o korištenju istih, dužni su 

odobrena sredstva vratiti ili gube pravo 

sljedećih pet godina na poticajna sredstva 

Općine Župa dubrovačka.  

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 11. 

  

Financijska sredstva za provedbu Programa 

osiguravaju se u Proračunu Općine Župa 

dubrovačka sukladno financijskim 

mogućnostima i likvidnosti Proračuna. 

 

Članak 12. 

  

Podnositelju zahtjeva odobrit će se potpora 

ukoliko isti ispunjava sve uvjete iz ovog 

Programa.  

Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, 

ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je 

dodijeljen pojedinom korisniku ne smije 

prijeći iznos od 15.000,00 EUR tijekom 

razdoblje od tri fiskalne godine, te se ta 

gornja granica primjenjuje bez obzira na 

oblik potpore ili svrhu potpore. 

 

Slijedom prethodnog stavka, podnositelj 

zahtjeva nema pravo na potporu za koju je 

podnio zahtjev ukoliko ukupne potpore 

dodijeljene podnositelju zahtjeva tijekom 

razdoblja od tri fiskalne godine prelaze iznos 

utvrđen člankom 3. Uredbe de minimis, bez 

obzira na izvor javnih sredstava i program 

po kojem je potpora dodijeljena. 

 

Sukladno članku 6. Uredbe de minimis, 

podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu 

priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih 

potpora male vrijednosti u sektoru 

poljoprivrede iz drugih izvora. 

 

Članak 13. 

  

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Župa dubrovačka“. 

 

KLASA:320-01/18-01/08 

URBROJ:2117/08-02-18-1 

 

Srebreno, 29. studenoga  2018.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

8. 

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 

dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 

dubrovačka" br. 8/09, 6/13 i 3/18) Općinsko 

vijeće Općine Župa dubrovačka na              

10. sjednici održanoj 29. studenoga 2018. 

godine donijelo je  

 

Z A K L J U Č A K 

 

Općinsko vijeće Općine Župe 

dubrovačka prihvaća Zajednički program 

Općine i Turističke zajednice općine Župa 

dubrovačka za 2019. godinu kako slijedi: 



  

 
Redni 

Broj 

 

Zajednički projekt 

 

Ulagači 

Iznos 

pojedinačno 

Ukupni iznos 

ulaganja 

 

1. 

Regulacija prometa u centru 

turističkog mjesta Mlini 

(kružni tok, nogostup, rampa) 

 

Općina Župa dubrovačka 

TZO Župa dubrovačka 

 

 

609.000,00 kn 

 

 

609.000,00 kn 

  UKUPNO: 609.000,00 kn 609.000,00 kn 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

 Dana 20. studenoga 2018. godine 

TZO Župa dubrovačka dostavila je Općini 

Župa dubrovačka Prijedlog zajedničkog 

programa utroška sredstava boravišne 

pristojbe za 2019. godinu. 

Sukladno točki 1. stavka 3. članka 

20. Zakona o boravišnoj pristojbi (''Narodne 

novine'', broj: 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 

30/14) turistička zajednica 30% sredstava 

uplaćene boravišne pristojbe doznačuje 

općini ili gradu na području kojih je 

osnovana, s tim da se ista koriste isključivo 

za poboljšanje uvjeta boravka turista na 

temelju prethodno usvojenoga zajedničkog 

programa općine ili grada i turističke 

zajednice općine ili grada. 

 S tim u svezi riješeno je kao u izreci 

ovog zaključka. 

 

KLASA: 334-01/18-01/02       

URBROJ: 2117/08-02-18-2 

 

Srebreno, 29. studenoga 2018. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

 

 

 


