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01. 

 

Na temelju članka 14. i 37. Zakona o 

proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15) i 

članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 

(„Službeni glasnik Općine Župa 

dubrovačka“, br. 8/09, 6/13, 3/18 i 6/20 – 

pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 

Župa dubrovačka na 21. sjednici održanoj 

23. travnja 2020. godine donijelo je  

 

IZMJENE I DOPUNE 

Odluke o izvršavanju Proračuna  

Općine Župa dubrovačka za 2020. godinu                                                                 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna 

Općine Župa dubrovačka za 2020. godinu 

(„Službeni glasnik Općine Župa 

dubrovačka“, broj 21/19) u članku 3. iznos 

„67.460.000,00 kuna“ mijenja se u iznos 

„65.541.500,00 kn“. 

 

Članak 2. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osam 

dana nakon objave u „Službenom glasniku 

Općine Župa dubrovačka“, a primjenjivat će 

se tijekom 2020. godine.  

 

KLASA: 400-06/19-03/02 

URBROJ: 2117/08-02-20-2 

 

Srebreno, 23. travnja 2020. 

  

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

02. 

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 

dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 

dubrovačka" br. 8/09, 6/13, 3/18, 6/20 – 

pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 

Župa dubrovačka na 21. sjednici održanoj 

23. travnja 2020. godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o oslobađanju – umanjenju ugovornih 

obveza zakupnine za korištenje poslovnih 

prostora i javnih površinau vlasništvu 
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Općine Župa dubrovačka i povezanih 

društava  
 

 

Članak 1. 

 

Ovom se Odlukom uređuje 

oslobađanje – umanjenje od plaćanja 

zakupnine za korištenje  poslovnihprostora i 

javnih površina, kao jedna od mjera 

suzbijanja negativnih gospodarskih 

posljedica nastalih uslijed posebnih 

okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili 

određeno stanje koje se nije moglo 

predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a 

koje ugrožava život i zdravlje građana, 

imovinu veće vrijednosti, znatno narušava 

okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili 

uzrokuje znatnu gospodarsku štetu uslijed 

proglašenja epidemije bolesti COVID-19 

prouzrokovane virusom SARS - CoV 2.  

 

Članak 2. 

 

Sukladno utvrđenju iz članka 1. ove 

Odluke, od plaćanja zakupnine oslobađaju se 

kako slijedi: 

- za korištenje poslovnog 

prostora, oslobađaju se u 

cijelosti obveznici plaćanja i 

to: društvo Pimaro d.o.o., 

U.O. Kolarin, obrt Anela – 

frizerski salon idruštvo Lacus 

bazeni d.o.o. 

- za korištenje javne površine, 

oslobađaju se u cijelosti 

obveznici plaćanja i to: caffe 

bar Luna, caffe bar Fair play, 

obrt Alf, obrt Noni, društvo 

Tisak d.o.o. za javnu površinu 

u Srebrenom, Čedo Lukšić, te 

svi korisnici parkirnih mjesta 

ispred zgrade društva Mlini 

d.o.o., 

- za korištenje javne površine, 

oslobađaju se za 30% 

obveznici plaćanja i to: obrt 

Mark Pecolaja – pekarnica 

Srebreno, Tisak d.o.o. za 

javnu površinu u Čibači, 

Centar za zaštitu na radu 

d.o.o. 

 

Ova mjera odnosi se i na poslovne 

prostore povezanog društva - Mlini d.o.o. s 

tim da se Skupštini društva predlaže donijeti 

Odluku da se ne oslobađa od plaćanja 

zakupnine PBZ d.d. i Ljekarna Prima pharm, 

a da se u cijelosti oslobodi od zakupnine 

društvo Be nice j.d.o.o., te ustanovu Dječji 

vrtić Župa dubrovačka, dok se za ostale 

korisnike poslovnih prostora preporuča 

umanjenje za 30% zakupnine. 

 

Navedena mjera odnosi se na period 

od 01. travnja 2020. godine do normalizacije 

poslovanja i obustave svih mjera zabrane. 

 
 

Članak 3. 

 

Obveznici nisu dužni podnositi pisani 

zahtjev za priznanje prava na oslobođenje – 

umanjenje zakupnine. 

 

Jedinstveni upravni odjel će temeljem 

ove Odluke provesti oslobađanja – 

umanjenja zakupnina. 
 

Članak 4. 

 

Za korištenje ostalih javnih površina 

kao i za dodjelu koncesijskih odobrenja 

Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka 

zauzet će stav nakon normalizacije 

poslovanja i obustave svih mjera zabrane od 

strane Stožera civilne zaštite RH. 

 

Članak 5. 
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Ovlašćuje se Općinski načelnik da 

posebnim zaključkom odobri produljenje 

Ugovora o zakupu javne površine, za one 

zakupce kojima u vrijeme trajanja ovih 

mjera ističe zakup, do raspisivanja javnog 

natječaja za korištenje javne površine. 

 

Članak 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog 

dana od dana objave u ''Službenomglasniku 

Općine Župa dubrovačka''. 

 

KLASA: 372-01/20-01/01 

URBROJ: 2117/08-02-20-1 

 

Srebreno, 23. travnja 2020. 

  

  

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

03. 

 

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (''Narodne novine'', broj 28/10) i 

članka 90. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', 

br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 98/19) 

i članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 

(''Službeni glasnik Općine Župa 

dubrovačka'', broj 8/09, 6/13, 3/18, 6/20-

pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 

Župa dubrovačka na 21. sjednici Općinskog 

vijeća održanoj dana 23. travnja 2020. 

godine donijelo je  

 

 

O D L U K U 

o Izmjenama i dopunama Odluke o 

o plaći i drugim pravima iz rada 

Općinskog načelnika i njegovog 

zamjenika 

 

 

Članak 1. 

U Odluci o plaći i drugim pravima iz 

rada Općinskog načelnika i njegovog 

zamjenika (''Službeni glasnik Općine Župa 

dubrovačka'', broj 6/10, 9/11, 21/15, 6/17, 

4/20) stavak 2. članka 3. mijenja se i glasi: 

''Koeficijenti za obračun plaće 

dužnosnika  iz članka 1. ove Odluke su 

slijedeći: 

- Općinski načelnik - 4,1, 

- zamjenik Općinskog načelnika – 

3,49.'' 

 

Članak 2. 

Sve nespomenute odredbe Odluke o 

plaći i drugim pravima iz rada Općinskog 

načelnika i njegova zamjenika (''Službeni 

glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj 6/10, 

9/11, 21/15, 3/17, 4/20) ostaju 

nepromijenjene. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u Službenom glasniku 

Općine Župa dubrovačka. 

 

KLASA: 431-01/10-01/02                                                                           

URBROJ:2117/08-02-20-7 

 

Srebreno,  23. travnja 2020. 

  

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  
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04. 

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 

dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 

dubrovačka" br. 8/09, 6/13, 3/18, 6/20 – 

pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 

Župa dubrovačka na 21. sjednici Općinskog 

vijeća održanoj dana 23. travnja 2020. 

donijelo je  

 

Z A K L J U Č A K 

 

Nalaže se trgovačkim društava i ustanovama 

kojih je Općina Župa dubrovačka vlasnik ili 

osnivač obustava isplate naknade za rad u 

Nadzornim odborima  i Upravnim vijećima 

za IV, V i VI mjesec 2020. godine. 

 

KLASA: 402-01/20-01/01     

URBROJ: 2117/08-02-20-1   

           

Srebreno, 23. travnja 2020. 

  

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 


