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95. 
 
Na temelju članka 14. i 37. 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 28. sjednici 
održanoj 21. prosinca 2012. godine donijelo 
je  

 
O D L U K U 

o izvršavanju Proračuna  
Općine Župa dubrovačka  

za 2013. 
 

 
I.  OPĆE ODREDBE 
 

Članak  1. 
 
Ovom odlukom sukladno Zakonu o 
Proračunu i drugim zakonskim propisima 
uređuje se način izvršavanja Proračuna 
Općine Župa dubrovačka za 2013. godinu, 
upravljanje prihodima, primicima, 
rashodima, izdacima Proračuna i njihovim 
izvršavanjem, upravljanje općinskom 
imovinom i dugovima, davanje jamstava te 
prava i obveze proračunskih korisnika i 
ostalih korisnika proračunskih sredstava. 

 
Članak  2. 

 
U izvršavanju proračuna primjenjuju se 
odredbe Zakona o proračunu i Zakona o 
financiranju jedinica lokalne i područne 
/regionalne samouprave. 
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Članak 3. 

 
Stvarna naplata prihoda nije ograničena 
procjenom prihoda u Proračunu, a iznosi 
rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu 
smatraju se maksimalnim svotama. Stvarni 
rashodi i izdaci Općine Župa dubrovačka u 
2013. godini ne smiju prema ovom 
Proračunu biti veći od 61.220.000,00 kuna. 

 
Članak 4. 

 
Korisnici Proračuna bit će o odobrenim 
sredstvima obaviješteni u ''Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka''. 
 
II. STRUKTURA PRORAČUNA 
 

Članak 5. 
 

Proračun se sastoji od  općeg dijela, 
posebnog dijela i plana razvojnih programa. 
Opći dio se sastoji od Računa prihoda i 
rashoda i  Raspoloživih sredstava iz 
prethodnih godina. 
 Posebni dio je iskaz plana rashoda i izdataka 
raspoređenih u tekuće i razvojne programe 
za tekuću proračunsku godinu prema 
programskoj, organizacijskoj, ekonomskoj i 
funkcionalnoj klasifikaciji. 
U računu prihoda i rashoda iskazani su 
porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi, 
primici od imovine Općine, te rashodi i 
izdaci za financiranje potreba Općine u 
skladu sa zakonskim i drugim propisima 
Raspoloživa sredstva iz prošlih godina 
predstavljaju neutrošena sredstva viškova 
prihoda za financiranje namjenskih rashoda i 
izdataka tekuće godine. 
Sastavni dio proračuna za 2013. godinu je i 
njegovo obrazloženje u kojem se daje 
obrazloženje općeg i posebnog dijela 
proračuna i plana razvojnih programa kao i 

projekcije proračuna za slijedeće 
dvogodišnje razdoblje. 
 
III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA 
 

Članak  6. 
 
Sredstva u Proračunu osiguravaju se 
korisnicima u njegovom Posebnom dijelu po 
utvrđenim Programima. 
Proračunskim sredstvima smije se koristiti 
samo za namjene koje su određene 
Proračunom i do visine utvrđene u 
Posebnom dijelu. 
Proračunski se korisnici koriste sredstvima 
Proračuna u skladu sa svojim godišnjim 
financijskim planom, koji je usklađen s 
Posebnim dijelom Proračuna. 
Proračunski korisnici smiju preuzimati 
obveze najviše do visine sredstava 
osiguranih u dijelu Proračuna po 
Programima, ako je njihovo  izvršavanje 
usklađeno s mjesečnom proračunskom 
dodjelom. Proračunskim korisnicima 
doznačuje se mjesečni iznos temeljem 
stvarno izvršenih obveza, a u skladu s 
mjesečnim planovima korisnika. 
Proračunski korisnici ostvaruju prihode od 
obavljanja poslova vlastite djelatnosti i 
ostalih poslova koje iskazuju u svojim 
financijskim planovima. Vlastiti i ostali 
prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju 
izvan Proračuna pribrajaju se /konsolidiraju/ 
u Proračunu prilikom financijskog 
izvješćivanja. 
Programe i financijske planove korisnici su 
dužni podnijeti Općinskom načelniku do 30. 
rujna 2013. godine, na utvrđivanje a potom 
Općinskom vijeću Općine Župa dubrovačka 
na prihvaćanje. 
Po isteku 2013. godine, a najkasnije do 20. 
veljače 2014. godine svaki korisnik dužan je  
pismenim putem opravdati namjensko 
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trošenje transferiranih sredstava  iz 
Proračuna za 2013. godinu. 
 

Članak 7. 
 
Kod neravnomjernog priljeva sredstava u 
Proračun, Odsjek za financije i proračun će 
razmjerno smanjivati dinamiku doznačivanja 
sredstava  korisnicima. 
Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti 
planiranih prihoda – primitaka i rashoda – 
izdataka proračuna, predložit će se 
Općinskom vijeću donošenje izmjena i 
dopuna Proračuna. 
 

Članak 8. 
 

Za izvršavanje Proračuna u cijelosti je 
odgovoran Općinski načelnik. 
Naredbodavac za izvršavanje Proračuna u 
cijelosti je Općinski načelnik. 
U okviru svog djelokruga korisnici 
proračunskih sredstava koji su navedeni u 
Posebnom dijelu Proračuna odgovorni su za 
izvršavanje rashoda – izdataka navedenih u 
njihovom dijelu. 
Pozicije Proračuna koje nisu razrađene 
izvršavat će se temeljem zaključka 
Općinskog načelnika. 

 
Članak  9. 

  
Proračunska zaliha osigurava se u iznosu do 
30.000,00 kuna. 
Proračunska zaliha koristi se za 
nepredviđene ili nedovoljno predviđene 
izdatke i zakonom utvrđene namjene. 
O korištenju sredstava Proračunske zalihe 
odlučuje Općinski načelnik Općine Župa 
dubrovačka. 
O korištenju sredstava proračunske zalihe 
Općinski načelnik i Odsjek za financije i 
proračun izvještavaju Općinsko vijeće u 

sklopu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o 
izvršenju Proračuna. 
 

Članak  10. 
 
Primanje djelatnika na posao u tijelu uprave 
odobrava Općinski načelnik u skladu sa 
Planom radnih mjesta. 
Plan radnih mjesta predlaže Jedinstveni 
upravni odjel, a donosi Općinski načelnik. 
Odobrenje iz stavka 1. ovog članka odnosi se 
i na korisnike koji se pretežnim dijelom 
financiraju iz proračuna. 
Sredstva za plaće, naknade i ostala 
materijalna prava zaposlenika isplaćivat će 
se temeljem odredbi internih akata i visine 
planiranih proračunskih sredstava. 
Iznos osnovice za obračun plaća zaposlenih 
utvrđuje Općinski načelnik. 
U proračunu su osigurana sredstva za 
osiguranje službenika, namještenika, 
Općinskog  načelnika i Zamjenika općinskog 
načelnika od posljedica nesretnog slučaja. 
 

Članak 11. 
 
Izvješća o izvršenju Proračuna, odnosno 
dijelova Proračuna, podnositi će se 
Općinskom vijeću u skladu sa zakonskim 
odredbama, a obvezno za razdoblje  siječanj 
– lipanj,  siječanj – prosinac  2013. godine, 
te po zahtjevu Općinskog vijeća. 
 
Izvješća o izvršenju proračuna proračunskog 
korisnika, odnosno pojedinih dijelova 
Proračuna korisnika podnose se Općinskom 
načelniku obvezno za razdoblje siječanj – 
lipanj, i siječanj – prosinac 2013. godine, te 
po zahtjevu Općinskog načelnika. 
 

Članak 12. 
 
Svi korisnici sredstava Proračuna, mogu 
sklapati ugovore o nabavi robe, obavljanju 
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usluga i ustupanju radova u visini 
dodijeljenih sredstava, a u skladu s 
godišnjim planom nabave i sukladno  
Zakonu o javnoj nabavi. 
 

Članak 13. 
 
Obvezuju se stručne službe Općine Župa 
dubrovačka da vrše naplatu svih prihoda 
sukladno Zakonu o financiranju jedinica 
lokalne uprave i samouprave. 
Rješenje o oslobađanju dijela dugovanja, 
nastalog temeljem stvorenih obveza, donosi 
Općinski načelnik Općine Župa dubrovačka 
 

Članak 14. 
 

Općina Župa dubrovačka može stjecati 
udjele u kapitalu trgovačkih društava bez 
naknade i iz sredstava Proračuna. 
Kad se sredstvima Proračuna koristi za 
sanaciju, dokapitalizaciju ili kao udio u 
sredstvima pravne osobe, Općina postaje 
suvlasnik imovine u tim pravnim osobama 
razmjerno uloženim sredstvima. 
Udjele u kapitalu trgovačkog društva Općina 
može stjecati prijebojem potraživanja s 
osnove danih zajmova i plaćenih jamstava, 
ulaganjem pokretnina i nekretnina i 
zamjenom dionica i udjela. 
Odluku o stjecanju udjela Općine u kapitalu 
trgovačkog društva donosi Općinsko vijeće 
na prijedlog Općinskog načelnika. 
 

Članak 15. 
 

Općina se može dugoročno zadužiti 
uzimanjem kredita na tržištu novca i kapitala 
samo za kapitalne projekte obnove i razvitka 
koji se financiraju iz Proračuna. 
Zaduživanje potvrđuje Općinsko vijeće uz 
prethodnu suglasnost Vlade RH. 
Ugovor o zaduživanju sklapa Općinski 
načelnik. 

Suglasnost o zaduživanju koji izdaje Vlada 
RH je obvezni prilog ugovora o zaduživanju. 
 

Članak 16. 
 

Ukupna godišnja obveza Općine za 
zaduživanje iz prethodnog članka ove odluke 
može iznositi najviše 20% ostvarenih 
prihoda u 2012. godini. 
 
U iznos ukupne godišnje obveze iz stavka 1. 
ovog članka uključen je i iznos dospjelog 
godišnjeg anuiteta u tekućoj godini po 
kreditima i jamstvima iz prethodnih godina, 
te dospjele neizmirene obveze. 
Pod ostvarenim proračunskim prihodima 
razumijevaju se ostvareni prihodi Općine iz 
članka 11. Zakona o proračunu umanjeni za 
prihode od domaćih i inozemnih pomoći i 
donacija iz državnog proračuna i proračuna 
drugih  jedinica lokalne samouprave i 
jedinica područne /regionalne/ samouprave, 
za primitke iz posebnih ugovora / mjesni 
samodoprinos i sufinanciranje građana/, te iz 
tuzemnog i inozemnog zaduženja. 
 

Članak 17. 
 

Trgovačko društvo i javna ustanova kojih je 
osnivač ili većinski vlasnik Općina mogu se 
zadužiti samo uz suglasnost osnivača. 
Odluku o davanju suglasnosti iz stava 1. 
ovog članka donosi Općinsko vijeće. 
Općina je dužna dva puta godišnje, i to u 
srpnju i do 31. prosinca tekuće godine, 
izvijestiti Ministarstvo financija o danim 
suglasnostima. 
Općina može davati jamstva za ispunjenje 
obveza trgovačkog društva i javne ustanove 
kojima je osnivač i većinski vlasnik. Izdano 
jamstvo uključuje se u opseg mogućeg 
zaduživanja iz stavka 1. ovog članka. 
Odluku o davanju jamstva iz ranijeg stavka 
donosi Općinsko vijeće. 
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Općina je dužna izvijestiti Ministarstvo 
financija o danim jamstvima u roku od 30 
dana nakon danog jamstva i obvezno do 31. 
prosinca 2013. godine. 
                                                                

Članak 18. 
 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana 
nakon objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka'', a primjenjuje se od  01. 
siječnja 2013. godine. 
 
KLASA: 400-06/12-03/1 
URBROJ: 2117/08-02-12-1 
 
Srebreno, 21. prosinca 2012. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
96. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 28. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 21. prosinca 
2012. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka 
prihvaća Projekciju proračuna Općine Župa 
dubrovačka za 2014. godinu. 
 
Projekcija proračuna Općine Župa 
dubrovačka za 2014. godinu sastavni je dio 
ovog zaključka i ne objavljuje se u 
Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka. 
 
KLASA: 400-06/12-01/09 

URBROJ: 2117/08-02-12-2   
         
Srebreno, 21. prosinca 2012. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
97. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na  28. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 21. prosinca 
2012. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka 
prihvaća Projekciju proračuna Općine Župa 
dubrovačka za 2015. godinu. 
 
Projekcija proračuna Općine Župa 
dubrovačka za 2015. godinu sastavni je dio 
ovog zaključka i ne objavljuje se u 
Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka. 
 
KLASA: 400-06/12-01/10  
URBROJ: 2117/08-02-12-2   
           
Srebreno, 21. prosinca 2012. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
98. 
 
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (NN, broj 26/03 
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– pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i 
članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(«Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka», broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 28. sjednici 
održanoj dana 21. prosinca 2012. godine, 
donijelo je  
 

P R O G R A M 
gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2013. godinu                                                                 
 
Ovim programom koji je u skladu s 
Programom mjera za unapređenje stanja u 
prostoru i potrebe uređenja zemljišta u 
skladu s postavkama dokumenata prostornog 
uređenja, te Planom razvojnih programa koji 
se donose na temelju posebnih propisa, 
naročito se utvrđuje: 

1. opis poslova s procjenom troškova za 
gradnju objekata i uređaja, te za 
nabavu opreme  

2. iskaz financijskih sredstava potrebnih 
za ostvarivanje Programa s 
naznakom izvora financiranja 
djelatnosti. 

 
U 2013. godini posebno će se djelovanje 
usmjeriti na početak izgradnje groblja na 
Dupcu, na izgradnju i rekonstrukciju 
nerazvrstanih cesta i javnih prometnih 
površina, na izgradnju odnosno proširenje 
javne rasvjete na području Općine,  te 
županijskih cesta koje su od interesa za 
Općinu Župa dubrovačka. 
 
U svezi navedenog daje se prikaz djelatnosti 
koje su sastavni dio ovog Programa s 
napomenom da su ukupna sredstva iskazana 
u Programu osigurana u proračunu Općine 
Župa dubrovačka od komunalnog doprinosa, 
općih prihoda i primitaka i ostalih pomoći. 
Dio izvora financiranja ovog Programa je 

prihod od komunalnog doprinosa u iznosu 
od 2.800.000,00 kuna. 
 
Ulaganja u groblja 
 
Za početak izgradnje Groblja Dubac 
potrebno je odraditi određene predradnje. 
Naime, predradnje potrebne za početak 
gradnje Groblja Dubac odnose se na kupnju 
zemljišta, izradu usklađenja cestica  
 
zemlje stare i nove izmjere, izradu 
parcelacijskog elaborata Groblja, izradu 
dopune Posebne geodetske podloge nakon 
usklađenja čestica stara-nova izmjera kao i 
intelektualne usluge na Groblju Dubac u 
koje su uključene: izrada dokumentacije i 
natječaj za: izgradnju infrastrukture do 
Groblja, izgradnju pristupne ceste i 
infrastrukture do Groblja za Glavni i 
izvedbeni projekt Groblja, te sama izrada 
idejnog projekta Groblja, izrada Glavnog i 
izvedbenog projekta Groblja i izgradnja 
pristupne ceste i infrastrukture Groblja kao i 
troškovi vođenja i koordinacije poslova oko 
izgradnje Groblja. 
 
Za financiranje ovog projekta u Proračunu su 
osigurana sredstva u iznosu od 
21.683.000,00 kn od kojeg će se od 
komunalnog doprinosa za 2013. godinu 
financirati iznos od 1.400.000,00 kuna i to za 
kupnju i uređenje zemljišta kao i 
intelektualne usluge na Groblju Dubac. 

 
Ulaganja u nerazvrstane ceste  
 
Radi poboljšanje turističke ponude, Općina 
se odlučila izvršiti rekonstrukciju 
nerazvrstanih cesta i to: 
- kupnja zemljišta potrebnog za realizaciju 
prometnice-obilaznica Čibača u iznosu od 
500.000,00 kn, 
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- ulaganje u rekonstrukciju ulice Put Pera 
Kojakovića u iznosu od 300.000,00 kn, 
 
Za financiranje ovog projekta Proračunom 
su osigurana sredstva u iznosu od 
800.000,00 kn od kojeg će se iz prihoda 
komunalnog doprinosa za 2013. godinu 
financirati iznos od 560.000,00 kn. 
 
Ulaganja u javno prometne površine 
 
Radi poboljšanja turističke ponude područja 
općine Župa dubrovačka, Općina je u svoj 
program stavlja slijedeće: 
- ulaganje u rekonstrukciju prometnice i 
raskrižja Župka/Konzum u iznosu od 
200.000,00 kn, 
- izrada projektne dokumentacije za 
rekonstrukciju i izgradnju prometnica u 
iznosu od 87.000,00 kn.  
 
Izgradnjom vidikovaca, parkinga, odmorišta, 
okretišta, raskrižja i nogostupa dobili bi se 
dodatni turistički sadržaji za brojne turiste i 
izletnike. 
Radi bolje pripreme  nastavka uređenja 
javnih površina potrebno je izraditi 
projektnu dokumentaciju  kao podlogu za 
izradu Programa izgradnje komunalne 
infrastrukture u slijedećoj godini. 
 
Za financiranje ovog projekta Proračunom 
su osigurana sredstva u iznosu od 
287.000,00 kn od kojeg će se iz prihoda 
komunalnog doprinosa za 2013. godinu 
financirati iznos od 280.000,00 kn.  
 
Ulaganja u javnu rasvjetu 
 
Rekonstrukcijom dijela nerazvrstanih cesta, 
izgradnjom šetnica, nogostupa  neophodno je 
izvršiti dopunu javne rasvjete uz navedene 
šetnice. 
U svoj program Općina je stavila slijedeće: 

- izgradnja javne rasvjete na dionici D8 – 
Poslovna zona u iznosu od 80.000,00 kn, 
- ulaganje u javnu rasvjetu na dionici 
Mljekara – Mandaljena u iznosu od 
200.000,00 kn, 
- ulaganje u javnu rasvjetu uz D8 u iznosu 
od 100.000,00 kn, 
- izgradnja-proširenje nove javne rasvjete uz 
nogostupe i nerazvrst. ceste u iznosu od 
600.000,00 kn, 
 
Za financiranje ovog projekta Proračunom 
su osigurana sredstva u iznosu od 
980.000,00 kn od kojeg će se iz prihoda 
komunalnog doprinosa za 2013. godinu 
financirati iznos od 560.000,00 kn.  
 
Ovaj Program stupa na snagu objavom u 
''Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka'', a primjenjivati će se tijekom 
2013. godine. 
 
KLASA: 363-01/12-01/131 
URBROJ: 2117/08-02-12-1 
 
Srebreno, 21. prosinca 2012. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
99.  
 
Na temelju članka 28. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (NN, broj 26/03 
– pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i 
članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(«Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka», broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 28. sjednici 
održanoj dana 21. prosinca 2012. godine 
donijelo je  
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P  R  O  G  R  A  M 

održavanja komunalne infrastrukture za 
2013. godinu 

 
 
 PREDMET PROGRAMA 
 
 Ovim programom utvrđuje se opis i 
opseg poslova održavanja komunalne 
infrastrukture s procjenom pojedinih 
troškova po djelatnostima, a koje se 
financiraju iz komunalne naknade (Članak 
22. stavak 1. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu), i to za: 
 
1.  održavanje javnih zelenih površina, 
2.  održavanje nerazvrstanih cesta, 
3.  održavanje javne rasvjete. 
 
Za obavljanje navedenih djelatnosti iz ovog 
Programa osigurana su sredstva u Proračunu 
Općine Župa dubrovačka od komunalne 
naknade i općih prihoda i primitaka u 
ukupnom iznosu od 4.764.000,00 kn. Dio 
izvora financiranja ovog Programa je prihod 
od komunalne naknade u iznosu od 
2.500.000,00 kuna. 
 
 
OPIS I OPSEG POSLOVA 
REDOVITOG ODRŽAVANJA 
 
1.  Održavanje javnih površina 
 
 Održavanje javnih površina posebno 
se odnosi na održavanje javnih zelenih 
površina, pješačkih staza, pješačkih zona, 
otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, 
dječjih igrališta i javnih prometnih površina, 
te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz 
naselje kad se ti dijelovi ne održavaju kao 
javne ceste po posebnom zakonu. 
 

 
1.1. Održavanje zelenih javnih površina 
 

Pod održavanjem zelenih površina 
naročito se razumijeva održavanje javnih 
zelenih površina i parkova. 

Održavanje javnih zelenih površina 
obavlja se na sljedeće načine: 

Osnovno održavanje zelenih javnih 
površina obuhvaća cjelovito održavanje 
parkova i drugih javnih zelenih površina u 
vlasništvu općine Župa dubrovačka, osim 
građevinskih zahvata na rubnjacima, 
zidovima i podzidima i osim održavanja 
ograda i klupa za odmor, dječjih igrališta i 
sprava za igranje. 

Ova djelatnost obavlja se po 
pravilima struke, tako da zelenilo udovoljava 
funkcijskim i estetskim kriterijima. 

      Osnovno održavanje koje se obavlja  
na cijelom području općine Župa 
dubrovačka dijeli se na zone prema 
potrebnom intenzitetu održavanja te  
razumijeva naročito: 

 čišćenje zelenih površina,  
 orezivanje i čišćenje nasada, 
 proljetno okopavanje nasada s 

prihranjivanjem, 
 okopavanje – plijevljenje nasada, 
 zalijevanje nasada, 
 prskanje nasada zaštitnim  

sredstvima, 
 skidanje štetnika, 
 košnja travnjaka, 
 obnavljanje i popunu nasada, 
 sezonsku sadnju cvijeća, 
 uklanjanje i odvoz starih i bolesnih 

stabala , 
 održavanje staza i puteljaka u 

parkovima, 
 održavanje zelenila na grobljima 

 održavanje (pražnjenje, čišćenje, 
pranje, odnošenje na popravak i 
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kontrola) košarica za otpatke u sastavu 
javnih zelenih površina, 
 prihrana cvijeća,     
 nabava i sadnja raznog cvijeća oko 

izvora, 
 sadnja cvijeća oko spomenika. 

 
 Dodatno održavanje zelenih javnih 
površina obuhvaća: održavanje i izgradnju 
zidića, podzida i zidova, koje se obavlja 
prema potrebi i prema posebnom programu, 
zatim održavanje i bojenje ograda, rukohvata 
i vrtnih vrata, popravak i bojenje klupa za 
odmor i održavanje postojećih dječjih 
igrališta i sprava za igru. 
 
Za financiranje ovog projekta Proračunom 
su osigurana sredstva u iznosu od 
1.400.000,00 kuna. 
 
Obavljanje:…..odabrani izvoditelj – putem 
Ugovora 
Financiranje:…….  iz komunalne naknade  
Procjena troškova :… 1.000.000,00 kuna. 
 
2.  Održavanje nerazvrstanih cesta 
 
 Održavanje nerazvrstanih cesta znači 
održavanje površina kojima se koristi za 
promet po bilo kojoj osnovi i koje su 
pristupačne većem broju korisnika, a nisu 
razvrstane ceste prema posebnim propisima, 
te gospodarenje cestovnim zemljištem uz 
nerazvrstane ceste. 
 
2.1. Održavanje nerazvrstanih cesta s 
opremom 
 
 Održavanje nerazvrstanih cesta 
obuhvaća: 

 održavanje opreme i prometne 
signalizacije na nerazvrstanim 
cestama, 

 nadzor nad stanjem nerazvrstanih 

cesta, 
 održavanje kolnika, 
 održavanje rubnjaka i staza,  
 održavanje površina koje služe za 

promet po bilo kojoj osnovi i 
pristupačne su većem broju korisnika 
i 

 održavanje nogostupa na razvrstanim 
i nerazvrstanim cestama. 

 
2.2. Održavanje opreme i prometne 
signalizacije na nerazvrstanim cestama 
 
 Oprema i prometna signalizacija na 
nerazvrstanim cestama održava se na ovaj 
način: 

 oštećene odbojne i druge ograde i 
stupiće na prometnicama treba 
popraviti najkasnije tri dana od dana 
nastanka oštećenja, 

 odbojne i druge ograde treba redovito 
ličiti i održavati urednim, 

 oznake na kolniku (vodoravna 
prometna signalizacija) obnavljaju se 
najmanje jednom u godini, i to 
najkasnije do kraja mjeseca svibnja, 

 okomita prometna signalizacija 
dopunjuje se prema potrebi. 

 
2.3. Nadzor nad stanjem nerazvrstanih 
cesta 
 
 Redoviti nadzor nad stanjem 
nerazvrstanih cesta obavlja se pregledom 
jednom tjedno. 
Izvanredni nadzor nad svim nerazvrstanim 
cestama obavlja se odmah, za vrijeme 
elementarnih nepogoda (jakih pljuskova, 
vjetrova i sl.) i nakon njihova prestanka. 
 
2.4 Održavanje kolnika 
 
 Kolnici se održavaju po sljedećim 
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standardima: 
 kolnik mora biti očišćen od masnih 

mrlja, blata, prašine, smeća i drugih    
      otpadnih tvari, 
 krupniji otpaci ili predmeti, odroni 

kamenja ili dijelovi vozila oštećenih 
u prometnoj nezgodi  

 uklanjaju se s kolnika odmah, a ako 
ne ugrožavaju sigurnost prometa, 
onda najkasnije prilikom redovitog 
pregleda, 

 pri pojavi poledice, kolnici se 
posipaju solju i drugim pogodnim 
materijalom, osobito na usponima i 
zavojima, a pri pojavi snijega, treba 
ga ukloniti s kolnika. U takvim 
okolnostima radovi na čišćenju i 
posipanju započinju odmah. 

 udarne rupe na kolniku zatvaraju se 
u najkraćem roku i to istim 
materijalom od kojega je 
napravljena kolnička konstrukcija i 

 iznimno, za vrijeme vremenskih 
nepogoda, rupe se mogu zatvoriti 
privremeno i drugim materijalom 
dok traje nepogoda.                                                                                    

 
2.5. Održavanje rubnjaka i staza 
 
 Rubnjake i staze (stube) treba stalno 
održavati, a oštećenja se odmah popravljaju. 
 
2.6. Održavanje površina koje služe za 
promet po bilo kojoj  osnovi i pristupačne 
su većem broju korisnika 
 
 Održavanje ovih javnih površina 
obavlja se po standardima koji vrijede i za 
kolnike. 
 
2.7. Održavanje nogostupa na 
razvrstanim i nerazvrstanim cestama 
 
 Nogostupi se održavaju na način kao i 

kolnici, a oštećenja se popravljaju u 
rokovima kako je to određeno i za popravak 
udarnih rupa. 
 
Za financiranje ovog projekta Proračunom 
su osigurana sredstva u iznosu od 
2.354.000,00 kuna. 
 
Obavljanje:…………..odabrani izvoditelji - 
prema ugovoru 
Financiranje:…….. iz komunalne naknade . 
Procjena troškova:….. 750.000,00 kuna. 
 
3.  Održavanje javne rasvjete 
 
 Održavanje javne rasvjete obuhvaća 
upravljanje, održavanje objekata i uređaja 
javne rasvjete, uključivši podmirivanje 
troškova električne energije za 
rasvjetljivanje javnih površina i javnih cesta 
koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih 
cesta, te dopunu javne rasvjete na području 
Općine prema Programu. 
 
Za financiranje ovog projekta Proračunom 
su osigurana sredstva u iznosu od 
1.010.000,00 kuna. 
 
Obavljanje:……..odabrani izvoditelj putem 
Ugovora 
Financiranje:…….. iz komunalne naknade  
Procjena troškova:…. 750.000,00 kuna. 
 
 Ovaj program stupa na snagu danom 
objave u "Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka", a provodit će se tijekom 2013. 
godine. 
 
KLASA: 363-01/12-01/130 
URBROJ: 2117/08-02-12-1 
 
Srebreno, 21. prosinca 2012. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 



Općina Župa dubrovačka               Službeni glasnik broj 23               Srebreno, 21. prosinca 2012. 
 

 
 

 
11 
 

 

 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
100. 
 
Na temelju članka 3. stavka 13. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (NN, broj 26/03 
– pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i 
članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(«Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka», broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 28. sjednici 
održanoj dana 21. prosinca 2012., donijelo je  
 
 

P R O G R A M 
obavljanja komunalnih djelatnosti od 

lokalnog značenja 
za Općinu Župa dubrovačka u 2013.  

 
 
A. PREDMET PROGRAMA  
 
 Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka Programom obavljanja 
komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja 
za Općinu Župu dubrovačku odredilo je 
način, opseg i kakvoću obavljanja pojedine 
komunalne djelatnosti (članak 2. Odluke o 
drugim komunalnim djelatnostima od 
lokalnog značenja za Općinu Župu 
dubrovačku ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka", broj 18/11.) od lokalnog 
značenja za Općinu Župa dubrovačka. 
  
 Tim programom obuhvaćene su 
sljedeće djelatnosti:  

1. održavanje izvora i javnih fontana, 
2. deratizacija i dezinsekcija, 
3. održavanje nekoncesioniranih plaža i 

luka, 

4. hvatanje odbjeglih i napuštenih 
životinja, 

5. označavanje naselja, ulica, trgova i 
zgrada, 

6. uklanjanje protupravno postavljenih 
predmeta na javnim površinama, 

7. uređenje i održavanje okoliša škola, 
dječjih i školskih igrališta, 

8. održavanje protupožarnih putova, 
9. održavanje crkvica i ostalih 

spomenika kulture, 
10. održavanje domova kulture, 
11. održavanje športskih objekata, 
12. održavanje i uređenje javne 

hidrantske mreže. 
 
 

B.  OPIS I OPSEG POSLOVA 
ODRŽAVANJA 
 
1.   Održavanje izvora i javnih fontana 
  
 Cilj aktivnosti održavanje izvora i 
javnih fontana je konačna uređenost i 
komunalna opremljenost područja.  
 Javne fontane moraju se održavati u 
funkcionalnom stanju. Održavanje obuhvaća 
sve vodoinstalaterske poslove počevši od 
vodomjera do fontane i na samoj fontani, te 
poslove njezina pranja i čišćenja. U 
sezonskom razdoblju fontana se čisti dva 
puta tjedno, a u izvan sezonskom razdoblju 
jedanput mjesečno. Održavanje fontana 
odnosi se na fontanu Mlini i Mandaljena. 
 Izvori na području Župe dubrovačke 
će se sanirati i održavati u funkcionalnom 
stanju. Obavit će se neophodni građevinski 
radovi i vodoinstalaterski radovi za 
dovođenje izvora u funkciju. 
 
Obavljanje:…………….odabrani izvoditelj 
– prema ugovoru 
Financiranje:………..iz Proračuna Općine. 
Procjena troškova……. 70.000,00 kuna. 
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2.   Deratizacija i dezinsekcija  
 
2.1. Deratizacija javnih površina 
 Obvezatna (preventivna) deratizacija 
je metoda uništavanja i suzbijanja opasnih 
glodavaca kao mogućih izvora zaraze. 
Provodit će se u kanalizacijskim sustavima, 
odlagalištima otpadnih tvari, uz obalu mora, 
uz vodotoke, na zelenim površinama, okolini 
kontejnera i spremnika za smeće i provodit 
će se dva puta tijekom kalendarske godine: u 
proljeće (ožujak i travanj) i jesen (listopad, 
studeni). 
 Obvezatna deratizacija drugih 
subjekata u što spadaju objekti za javnu 
vodoopskrbu, objekti za promet namirnica, 
objekti organizacije zdravstva, odgojno-
obrazovni objekti, stambeni objekti i ostali 
objekti poduzeća i drugih pravnih osoba. 
 
2.2. Dezinsekcija javnih površina 
 U obvezatnu (preventivnu) 
dezinsekciju spadaju postupci suzbijanja 
komaraca, muha i sl. Dezinsekcija letećih 
komaraca (adulta) bi se obavila primjenom 
ULV aplikatora metodom hladnog 
zamagljivanja u kasnim večernjim satima 
javnim površinama u naseljima Općine. 
Akcija bi se izvela u dva navrata i to u 
mjesecu srpnju i kolovozu. 
 Dezinsekcija larvi komaraca obavila bi 
se u tri navrata (svibanj, lipanj i srpanj) i to u 
različitim vodenim recipijentima koji su 
legla komaraca (septičke jame, potoci i 
kanali oborinskih voda te spremnici vode u 
okolici domaćinstava, vrtovima i drugim 
obradivim površinama. 
 Dezinsekcija muha kao potencijalnih 
prenositelja crijevnih zaraznih bolesti vršit 
će se osobito u područjima gdje postoji 
navika držanja i uzgoja domaćih životinja te 
bi obuhvatila kontejnere i odlagališta otpada 
područja Župe dubrovačke, a vršila bi se tri 

puta tijekom ljetnih mjeseci. 
 
Obavljanje:……………. Sanitat d.o.o. – 
Dubrovnik – prema ugovoru 
Financiranje:……….. iz Proračuna Općine. 
Procjena troškova.……. 140.000,00 kuna. 
 
3. Održavanje nekoncesioniranih plaža, 
luka i lučica 
  
 Ova djelatnost podrazumijeva 
održavanje uređenih i neuređenih morskih 
plaža, obale i infrastrukture koja nije u 
sustavu koncesioniranja, kao dijelu 
pomorskog dobra u općoj upotrebi koje se 
nalazi na području Općine Župa dubrovačka, 
a sukladno posebnom programu.  

 
Obavljanje:……………odabrani izvoditelji 
- prema ugovoru. 
Financiranje:……… iz Proračuna Općine. 
Procjena troškova:……10.000,00 kn. 
 
4.   Hvatanje odbjeglih i napuštenih 
životinja  
 
 Hvatanje odbjeglih i napuštenih 
životinja obuhvaća:  

 hvatanje pasa, mačaka i ostalih 
lutalica,  

 cijepljenje, čuvanje i hranidbu 
uhvaćenih lutalica,  

 udomljavanje ili neškodljivo 
uklanjanje uhvaćenih lutalica,  

 prikupljanje i neškodljivo uklanjanje 
uginulih životinja.  

Ova se djelatnost provodi neprekidno 
tijekom cijele godine s posebnim 
intenzitetom pred turističku sezonu. 
 
Obavljanje:…………..odabrani izvoditelj – 
prema ugovoru. 
Financiranje:……….. iz Proračuna Općine. 
Procjena troškova:……..27.000,00 kuna. 
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5.  Označavanje naselja, ulica, trgova i 
zgrada  
  
 Ova djelatnost obuhvaća postavljanje i 
održavanje oznaka (ploča) naselja gdje još 
nisu postavljena, te dizajniranje, postavljanje 
i održavanje oznaka trgova, zgrada, ulica i 
stambenih objekata.    
 Ista se obavlja tako da sve oznake 
budu uvijek u urednom stanju i lako 
uočljive.  
 
Obavljanje:…………..odabrani izvoditelj - 
prema ugovoru. 
Financiranje:………...iz Proračuna Općine. 
Procjena troškova:……..25.000,00 kuna. 
 
6 . Uklanjanje protupravno postavljenih 
predmeta, osiguranje radova  održavanja 
i sprječavanja nezakonitog djelovanja na 
javnim površinama Općine  
 
 Ova se djelatnost obavlja temeljem 
Odluke o komunalnom redu Općine Župa 
dubrovačka, a izvršava se rješenjem 
komunalnog redarstva.  
 
Obavljanje:………….odabrani izvoditelji - 
prema ugovoru. 
Financiranje:………...iz Proračuna Općine 
Procjena troškova:………..85.000,00 kuna. 
 
7. Uređenje i održavanje okoliša škola, 
dječjih i školskih igrališta   
 
 Djelatnost iz ove aktivnosti odnosi se 
na nastavak uređenja dječjeg igrališta u 
Čibači. Aktivnost će se obavljati temeljem 
ugovora sa odabranim izvoditeljem. 
  
Obavljanje:……..odabrani izvoditelj prema 
ugovoru. 
Financiranje:………...iz Proračuna Općine. 

Procjena troškova:……..160.000,00 kuna. 
 
8. Održavanje protupožarnih putova  
  
 Aktivnost održavanja protupožarnih 
putova sastoji se u redovnom čišćenju 
protupožarnih putova prije ljetnog perioda, 
redovitom održavanju prohodnih svih 
protupožarnih putova, saniranju propusta na 
protupožarnim putovima, te u slučaju većih 
požara žurno probijanje novih da bi se 
spriječilo širenje požara. Obavljat će se u 
suradnji s DVD-om Župa dubrovačka. 
          
Obavljanje:………DVD Župa dubrovačka i 
odabrani izvoditelji prema ugovoru. 
Financiranje:……….iz Proračuna Općine. 
Procjena troškova:………50.000,00 kuna. 
 
 
9. Održavanje crkvica i ostalih spomenika 
kulture   
  
 Osnovni cilj ove aktivnosti je 
omogućiti normalno odvijanje vjerskih 
obreda u crkvicama kojima prijeti 
propadanje i daljnja devastacija od 
dotrajalosti. Unutar ove aktivnosti predviđa 
se pomoć u materijalu i stručna pomoć na 
zaustavljanju devastacije i propadanja 
vrijednog povijesnog blaga Općine.  
  
Obavljanje:…………..odabrani izvoditelj 
prema ugovoru 
Financiranje:………...iz Proračuna Općine. 
Procjena troškova:……..150.000,00 kuna. 
 
10. Održavanje domova kulture 
  
 Ova djelatnost obuhvaća neophodne 
popravke domova kulture odnosno domova 
mladeži na području Općine da bi isti 
zadržali svoju funkciju, odnosno da se 
njihova funkcija prošiti u cilju okupljanja 
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mladeži. 
 
Obavljanje:…………..odabrani izvoditelj 
prema ugovoru. 
Financiranje:………...iz Proračuna Općine 
Procjena troškova:………..30.000,00 kuna. 
 
11. Održavanje športskih objekata  
 
 Ova djelatnost podrazumijeva manje 
građevinske zahvate na uređenju i 
održavanju športskih objekata na području 
Općine. Obavlja se prema posebnom 
Programu, a temeljem ugovora s 
najpovoljnijim ponuditeljem. 
  
Obavljanje:…………..odabrani izvoditelj 
prema ugovoru. 
Financiranje:………...iz Proračuna Općine 
Procjena troškova:……..55.000,00 kuna. 
 
12. Održavanje i uređenje javne 
hidrantske mreže 
 
 Ova djelatnost podrazumijeva manje 
građevinske zahvate na uređenju i 
održavanju javne hidrantske mreže na 
području Općine. Obavlja se prema 
posebnom Programu, a temeljem ugovora s 
najpovoljnijim ponuditeljem. 
 
Obavljanje:………..odabrani izvoditelj 
prema ugovoru. 
Financiranje:………...iz Proračuna Općine 
Procjena troškova:……..10.000,00 kuna. 
     
 Ovaj Program stupa na snagu objavom 
u "Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka", a primjenjivat će se tijekom 
2013.godine. 
 
KLASA: 363-01/12-01/132 
URBROJ: 2117/08-02-12-1 
 

Srebreno, 21. prosinca 2012. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
101. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 28. sjednici 
održanoj 21. prosinca 2012. godine, donijelo 
je  
 

PROGRAM 
utroška sredstava od naknade za 
eksploataciju mineralnih sirovina  

u 2013. 
 

Članak 1. 
 

Ovim Programom utroška sredstava 
od naknade za eksploataciju mineralnih 
sirovina u 2013. god (dalje: Program) 
utvrđuje se način utroška predmetnih 
sredstava.  
 

Članak 2. 
 

U 2013 god. temeljem naknade za 
eksploataciju mineralnih sirovina očekuje se 
prihod u iznosu od 100.000,00 koji se 
ostvaruje u Pogonu za eksploataciju kamena 
iz kamenoloma ''DUBAC''. 
 

U cilju unapređenja gospodarstva i 
zaštite okoliša sredstva iz prethodnog stavka 
će se utrošiti za održavanje nerazvrstanih 
cesta – građevinski materijal. 
 

Članak 3. 
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Ovaj Program stupa na snagu danom 
donošenja i primjenjuje se od 01.01.2013. 
god.  
 
KLASA: 310-17/12-01/02 
URBROJ: 2117/08-02-12-1 
 
Srebreno, 21. prosinca 2012. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
102. 
 
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i 
drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" 
broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 
153/09 i 90/10), članka 6. Zakona o zakupu i 
prodaji poslovnog prostora ("Narodne 
novine" broj 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09) i 
članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 28. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 21. prosinca  
2012. godine donijelo je  

 
O D L U K U  

o zakupu poslovnog prostora 
 

I. OSNOVNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovom se Odlukom utvrđuje zasnivanje i  
prestanak zakupa poslovnoga prostora, 
visina zakupnine, smanjenja i oslobađanja od 
plaćanja, te međusobna prava i obaveze 
zakupodavca i zakupnika, kao i uvjeti i 
postupak davanja u zakup ''poslovnog 

prostora u vlasništvu Općine Župa 
dubrovačka''.  
Poslovnim prostorom iz stavka 1. ovog 
članka neposredno gospodari i upravlja  
općina Župa dubrovačka (dalje u tekstu 
Općina).  
 

Članak 2. 
 

Poslovnim prostorom u smislu ove Odluke 
smatraju se:  
-  poslovna zgrada,   
-  poslovna prostorija,   
-  garaža i garažno mjesto.  
Poslovnom zgradom smatra se zgrada 
namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti 
ako se pretežitim dijelom i koristi u tu svrhu.  
Poslovnom prostorijom smatraju se jedna ili 
više prostorija u poslovnoj ili stambenoj 
zgradi namijenjenih obavljanju poslovne 
djelatnosti, koje, u pravilu, čine građevinsku 
cjelinu i imaju zaseban glavni ulaz.  
Garaža je prostor za smještaj vozila.  
Garažno mjesto je prostor za smještaj vozila 
u garaži.  
 

Članak 3. 
 

Općina u gospodarenju, upravljanju i 
korištenju poslovnim prostorom upravlja 
putem svojih tijela kako slijedi:  
 
Općinski načelnik:  
- predlaže Općinskom vijeću donošenje 
Odluke o davanju u zakup poslovnih 
prostora u vlasništvu Općine Župa 
dubrovačka,  
- predlaže Općinskom vijeću donošenje Plan 
održavanja, plan gradnje, kupnje, prodaje, 
rekonstrukcije poslovnih prostora u 
vlasništvu Općine Župa dubrovačka, 
- imenuje Povjerenstvo za poslovne prostore 
Općine Župa dubrovačka,  
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- utvrđuje popis i namjenu poslovnih 
prostora u vlasništvu Općine Župa 
dubrovačka, - daje suglasnost za davanje 
poslovnog prostora u podzakup,  
- odobrava adaptaciju poslovnog prostora,  
- odlučuje o povratu uloženih sredstava 
zakupnika u poslovni prostor,  
- odlučuje o zajedničkom ulaganju sredstava 
zakupodavca i zakupnika u poslovni prostor,  
- raspisuje natječaj za davanje u zakup,  
- sklapa Ugovore o zakupu poslovnog 
prostora,  
- odlučuje o žalbama na dodjelu  po 
provedenom Natječaju,  
- odlučuje o prestanku zakupa poslovnog 
prostora.  
Općinsko vijeće:  
- donosi Odluku o poslovnim prostorima, 
namjeni i jediničnoj cijeni (kn/m2) poslovnih 
prostora u vlasništvu Općine Župa 
dubrovačka,  
- donosi plan održavanja, plan gradnje, 
kupnje, prodaje, rekonstrukcije, namjene - 
vrsti djelatnosti koja će se obavljati u 
prostoru, valorizaciji svakog pojedinog 
poslovnog prostora kako bi bio u funkciji 
obogaćivanja trgovačke, ugostiteljske, 
turističke i druge uslužne ponude, te 
zadovoljavanja javnih potreba stanovništva 
Općine, te jedinične cijene (kn/m2) 
poslovnih prostora u vlasništvu Općine Župa 
dubrovačka,  
Povjerenstvo za poslovne prostore općine 
Župa dubrovačka:  
- odlučuje o davanju poslovnog prostora u 
zakup,  
- provodi postupak natječaja i donosi odluku 
o odabiru po provedenom postupku.  
 

Članak 4. 
 

Općinsko vijeće može svojom odlukom 
propisati da se poslovni prostor u zgradama 
u vlasništvu Općine koje se nalaze u 

određenim ulicama, dijelovima ulica ili 
trgovima može koristiti za obavljanje samo 
određenih djelatnosti.  
 
II. ZASNIVANJE ZAKUPA 
 

Članak 5. 
 
Zakup poslovnoga prostora zasniva se 
Ugovorom o zakupu.  
Ugovor o zakupu poslovnoga prostora 
sklapa se u pisanom obliku.  
Ugovor o zakupu poslovnog prostora 
zaključen protivno odredbi stavka 2. ovog 
članka  ništav je.  
 

Članak 6. 
 
Ugovorom o zakupu poslovnoga prostora 
obvezuje se zakupodavac predati zakupniku 
određeni poslovni prostor na korištenje, a 
zakupnik se obvezuje plaćati mu za to 
ugovorenu zakupninu.  
Ugovor o zakupu u pravilu sadrži:  
- naznaku ugovornih strana,  
- podatke o poslovnom prostoru,  
- djelatnost koja će se obavljati u poslovnom 
prostoru,  
- odredba o korištenju zajedničkih uređaja i 
prostorija u zgradi, te zajedničkih usluga u 
zgradi i rok njihova plaćanja (ukoliko 
postoje),  
- rok predaje poslovnoga prostora 
zakupniku,  
- vrijeme na koje je ugovor sklopljen,  
- iznos zakupnine i rokove plaćanja te 
instrumenti osiguranja naplate zakupnine,  
- odredbe o prestanku ugovora, posebno o 
otkazu i otkaznim rokovima,  
- mjesto i vrijeme sklapanja ugovora,  
- odredbu da zakupnik uzima poslovni 
prostor u viđenom stanju, te da ga je dužan 
urediti i privesti ugovorenoj namjeni o 
vlastitom trošku,  
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- odredbu da zakupnik ne smije preinačavati 
poslovni prostor bez pisane suglasnosti 
zakupodavca,  
- odredba o obvezi održavanja poslovnog 
prostora, odredbe o zabrani davanja 
poslovnog prostora u podzakup bez pisane 
suglasnosti zakupodavca.  
 

Članak 7. 
 

Poslovni prostor daje se u zakup putem 
javnog natječaja kojeg raspisuje Općinski 
načelnik.  
Natječaj provodi Povjerenstvo za poslovne 
prostore Općine Župa dubrovačka.  
 

Članak 8. 
 
Odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi 
Povjerenstvo za poslovne prostore Općine 
Župa dubrovačka. 
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona 
ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja 
sadrži i najviši iznos zakupnine.  
Obavijest o izboru najpovoljnije ponude 
dostavlja se svim sudionicima natječaja u 
roku od 8 dana od donošenja Odluke.  
U obavijesti o izboru najpovoljnije ponude 
koja se dostavlja svim sudionicima natječaja, 
navodi se iznos zakupnine kojeg je 
najpovoljniji natjecatelj ponudio.  
Natjecatelj ima pravo prigovora  Općinskom 
načelniku u roku od 5 dana od dana prijema 
Odluke ukoliko smatra da je poslovni prostor 
dan u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi koja ne 
ispunjava uvjete natječaja ili smatra da 
postupak nije pravilno proveden.  
 

Članak 9. 
 
Iznimno od odredbe članka 7. ove Odluke 
zakupodavac će sadašnjem zakupniku koji u 
potpunosti izvršava obveze iz ugovora o 
zakupu, najkasnije 60 dana prije isteka roka 

na koji je ugovor sklopljen, ponuditi 
sklapanje novog ugovora o zakupu.  
Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz 
stavka 1. ovog članka u roku od 30 dana, 
zakupodavac će raspisati natječaj za davanje 
u zakup poslovnoga prostora u kojem će 
početni iznos zakupnine biti onaj koji je 
ponuđen zakupniku iz stavka 1. ovoga 
članka.  
 

Članak 10. 
 
Općinski načelnik može, iznimno od 
odredbe članka 7. ove Odluke, odobriti 
stupanje u prava i obveze dosadašnjeg 
zakupnika sljedećim osobama:  
- bračnom drugu, izvanbračnom drugu, djeci, 
unucima, usvojenicima i pastorcima 
zakupnika, ako zakupnik umre, pod uvjetom 
da ispunjavaju uvjete za nastavak obavljanja 
ugovorene djelatnosti,  
- bračnom drugu, izvanbračnom drugu, djeci, 
unucima, usvojenicima i pastorcima 
zakupnika, ako zakupnik poslovnog prostora 
umre, a novi zakupnik ima trajno boravište 
na adresi dosadašnjeg zakupnika,  
 
- pravnoj osobi koja nastane statusnom 
promjenom dosadašnjeg zakupnika pod 
uvjetom da dostavi dokaz o pravnom 
sljedništvu.  
 

Članak 11. 
 
Natječaj za zakup poslovnog prostora 
objavljuje se u  lokalnom tisku, na web 
stranici Općine  i na oglasnoj ploči Općine.  
Uvjete i postupak natječaja određuje 
Općinski načelnik u skladu sa ovom 
Odlukom.  
Odluka o raspisivanju natječaja obavezno 
sadrži:  
- adresu, namjenu i površinu poslovnog 
prostora,  
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- vrijeme za koje se poslovni prostor daje u 
zakup, 
- početni iznos mjesečne zakupnine po m2,  
- odredbu o tome da li se daje u zakup 
uređeni ili neuređeni poslovni prostor ili ga 
je zakupnik dužan urediti i privesti namjeni 
o svom trošku, te pod kojim uvjetima,  
- iznos garantnog pologa radi sudjelovanja u 
natječaju,  
- rok za podnošenje prijava, uvjete i dokaze 
koje natjecatelji moraju ispunjavati odnosno 
dostaviti radi sudjelovanja u natječaju,  
- podatke o načinu provođenja natječaja.  
 

Članak 12. 
 
Prilikom primopredaje poslovnog prostora 
ugovorne strane sastavljaju zapisnik u koji se 
unose podaci o stanju poslovnog prostora i 
uređaja u vrijeme primopredaje.  
 
III. VISINA ZAKUPNINE 
 

Članak 13. 
 

Jediničnu cijenu za poslovne prostore 
utvrđuje Općinsko Vijeće na prijedlog 
Općinskog načelnika vodeći računa o:  
-  položajnim pogodnostima područja u 
kojem se nalazi pojedini poslovni prostor,   
Cjenik poslovnih prostora u vlasništvu 
Općine Župa dubrovačka nalazi se u prilogu 
ove Odluke i čini njen sastavni dio.  
 

Članak 14. 
 
Visina zakupnine za poslovni prostor 
određuje se umnoškom zakupnine utvrđene 
na način propisan u članku 13. ove Odluke i 
korisne površine poslovnog prostora 
izražene u kvadratnim  metrima.  
Korisna površina poslovnog prostora je 
površina koja se dobije izmjerom između 
zidova prostorije uključujući ulazno-izlazni 

prostor, sanitarni čvor, površinu izloga i 
galerije, izražena u kvadratnim metrima.   
 
 
IV. SMANJENJE I OSLOBAĐANJE OD 
PLAĆANJA ZAKUPNINE 
 

Članak 15. 
 

Zakupnina za skladišni prostor utvrđuje se u 
visini od 60% iznosa zakupnine poslovnog 
prostora u svakom pojedinom području. 

 
Članak 16. 

 
Zakupnina za garaže utvrđuje se u visini od 
50% iznosa zakupnine poslovnog prostora u 
svakom pojedinom području. 
 

Članak 17. 
 

Zakupnicima koji obavljaju deficitarne 
djelatnosti smanjuje se zakupnina u visini od 
30% ukupnog iznosa. 
Koje su deficitarne djelatnosti iz prethodnog 
stavka, godišnje utvrđuje Općinski načelnik 
na prijedlog Povjerenstva za poslovne 
prostore Općine Župa dubrovačka. 
 

Članak 18. 
 

Zakupnina za poslovne prostore veće korisne 
površine smanjuje se: 
- za površinu od 51 do 100 m2............... 10% 
- za površinu od 101 do 150 m2 ............ 15% 
- za površinu od 151 do 250 m2 ........... 20% 
- za površinu veću od 251 m2 ............... 30% 
 

Članak 19. 
 

Za poslovni prostor koji se nakon javnog 
natječaja ne izda u zakup dva puta 
uzastopno, smanjuje se početni iznos 
zakupnine za 20%. 
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Ako se i nakon tako ponovljenog natječaja 
poslovni prostor ne izda u zakup, isti se 
može izdati u zakup izravnom pogodbom. 
 
 
V. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH 
STRANA 
 

Članak 20. 
 
Zakupodavac je dužan predati zakupniku 
poslovni prostor u roku utvrđenim 
ugovorom. 
  

Članak 21. 
 
Zakupodavac je dužan zakupniku predati 
poslovni prostor u stanju utvrđenim 
ugovorom.  
Ako ugovorom nije utvrđeno u kakvom je 
stanju zakupodavac dužan zakupniku predati 
poslovni prostor, poslovni prostor mora biti 
u stanju prikladnom za obavljanje djelatnosti 
predviđene ugovorom.  
 

Članak 22. 
 
Zakupnik ne smije početi koristiti poslovni 
prostor prije sklapanja ugovora o zakupu i 
potpisivanja zapisnika o primopredaji 
poslovnog prostora.  
Potpisom ugovora o zakupu i zapisnika o 
primopredaji poslovnog prostora zakupnik 
potvrđuje da je poslovni prostor primio u 
viđenom stanju odnosno u stanju u kojem se 
može upotrebljavati za djelatnost utvrđenu 
ugovorom.   
Ukoliko zakupnik smatra da je prostor 
potrebno dodatno urediti, uz suglasnost 
Zakupodavca uredit će prostor o vlastitom 
trošku.  

 
Članak 23. 

 

Zakupnik ne smije bez pisane suglasnosti 
zakupodavca činiti preinake poslovnoga 
prostora kojima se bitno mijenja 
konstrukcija, raspored, površina, namjena ili 
vanjski izgled poslovnoga prostora.  
Zakupodavac je dužan u roku od 30 dana od 
prijema obavijesti o namjeri izvođenja 
radova pisanim putem dati suglasnost ili istu 
uskratiti.  
 

Članak 24. 
 
Zakupnik je dužan zakupodavcu platiti 
ugovorom utvrđeni iznos zakupnine u roku 
utvrđenim ugovorom.  
Ako vrijeme plaćanja nije utvrđeno 
ugovorom, zakupnik je dužan zakupninu 
plaćati mjesečno unaprijed i to najkasnije do 
petog dana u mjesecu.  
 

Članak 25. 
 
Zakupnik snosi troškove tekućeg održavanja 
poslovnog prostora.  
Pod tekućim održavanjem smatra se 
čišćenje, soboslikarski radovi, sitniji 
popravci na instalacijama i slično.  
Zakupnik je dužan o svom trošku izvršiti 
popravke oštećenja poslovnoga prostora koje 
je sam  
prouzročio ili su ih prouzročile osobe koje se 
koriste poslovnim prostorom zakupnika.  
 

Članak 26. 
 
Zakupnik je dužan plaćati naknadu za 
troškove korištenja zajedničkih uređaja i 
obavljanja zajedničkih usluga u zgradi u 
kojoj se nalazi poslovni prostor o njihovu 
dospijeću, ako nije drukčije ugovoreno.  
 

Članak 27. 
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Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili 
dio poslovnog prostora dati u podzakup osim 
ako nije drukčije ugovoreno.  
Na ugovor o podzakupu poslovnog prostora 
na odgovarajući način primjenjuju se 
odredbe ove Odluke.  
 

Članak 28. 
 
Nakon prestanka zakupa zakupnik je dužan 
predati zakupodavcu poslovni prostor u 
stanju u kojem ga je primio s tim da uređaje 
koje je ugradio u poslovni prostor može 
odnijeti ako se time ne oštećuje poslovni 
prostor.  

 
Članak 29. 

 
Ugovor o zakupu poslovnoga prostora 
sklopljen na određeno vrijeme prestaje 
istekom vremena na koje je sklopljen.  
Ugovor o zakupu sačinjava se kao ovršna 
isprava u smislu Zakona o javnom 
bilježništvu, te se ovrha provodi neposredno 
na temelju Ugovora o zakupu.  
 

Članak 30. 
 
Ugovor o zakupu poslovnog prostora 
sklopljen na neodređeno vrijeme prestaje 
otkazom.  
Ugovor o zakupu poslovnog prostora 
prestaje otkazom na način i u skladu sa 
odredbama Zakona o zakupu i prodaji 
poslovnog prostora, ove Odluke i ugovora o 
zakupu.  

 Članak 31. 
 
Prilikom predaje ispražnjenog poslovnog 
prostora sastavlja se zapisnik o stanju u 
kojemu se nalazi poslovni prostor u vrijeme 
predaje. 

Ako prilikom predaje nije sastavljen 
zapisnik smatra se da je poslovni prostor 
predan u ispravnom stanju. 
 
  
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE 
ODREDBE 
 

Članak 32. 
 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o zakupu poslovnog prostora u 
vlasništvu općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske 
županije 8/98 i 3/99).  
 

Članak 33. 
 
Ova odluka će se objaviti u Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka i stupa na 
snagu osmog dana nakon objave. 
 
PRILOG I  
 
 
CJENIK POSLOVNIH PROSTORA U 
VLASNIŠTVU OPĆINE ŽUPA 
DUBROVAČKA 
 
I. PODRUČJE obuhvaća: 
 
Područje Plat, Soline, Mlini  i Kupari ispod 
D8; Srebreno…………………..72,00 kn/m2 

 
II. PODRČJE obuhvaća: 
 
Područje Plat iznad D8; Soline iznad D8, 
Zavrelje; Mlini iznad D8 izuzev zaseoka 
Krstac i Klokurići / do francuskog puta 
Brašina-Krstac /; Brašina - izuzev područja 
Od izvora Brašina iznad ceste Buići-Mlini; 
Kupari iznad D8; Čibača-Poslovna zona, 
Izletište Žarkovica….………….57,00 kn/m2 
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III. PODRČJE obuhvaća : 
 
Područje Mlini-zaseoci Krstac i Klokurići / 
iznad francuskog puta Brašina-Krstac /; 
Brašina - Od izvora Brašina iznad ceste 
Buići-Mlini do naselja Petrača; Petrača - do 
puta Buići-Mlini; Čibača - bez Poslovne 
zone; Čelopeci; Buići- zaseok 
Zagruda………………………..47,00 kn/m2 

 
IV. PODRUČJE obuhvaća : 
 
Područje Petrača iznad puta Buići-Mlini; 
Buići izuzev zaseoka Zagruda; Makoše; 
Martinovići; Grbavac; Brgat Donji; Brgat 
Gornji osim izletišta Žarkovica..35,00 kn/m2 

 
KLASA: 372-01/12-01/08                                                                            
URBROJ: 2117/08-02-12-3 
 
Srebreno, 21. prosinca 2012. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
103. 
 
Na temelju članka 15. Zakona o  
komunalnom gospodarstvu ( NN, broj 26/03 
– pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i 
članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(“Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka”, broj 8/09.), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 28. sjednici 
održanoj dana 21. prosinca 2012. godine, 
donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o obavljanju komunalnih djelatnosti na 

temelju pisanog ugovora 

Članak 1. 
 

Ovom odlukom određuju se 
komunalne djelatnosti koje se obavljaju na 
temelju pisanog ugovora te uvjeti i mjerila 
za provedbu prikupljanja ponuda ili za 
provedbu javnog natječaja za određene 
komunalne poslove. 

 
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, 
- 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, 
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- 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. 

 
Ugovor o obavljanju nabrojenih 

komunalnih djelatnosti može se sklopiti 
najduže na rok od četiri godine. 

 
Članak 3. 

 
Za sve postupke nabave roba, radova 

i usluga iz članka 2. ove Odluke čija ukupna 
vrijednost iznosi do 70.000,00 kuna bez 
PDV-a primjenjivat će se odredbe Zakona o 
javnoj nabavi (tzv. bagatelna javna nabava). 

Postupci nabave roba, radova i usluga 
iz članka 2. ove Odluke čija ukupna 
vrijednost prelazi 70.000,00 kuna bez PDV-a 
provodit će se javnim natječajem. 
 

Članak 4. 
 

Postupke iz članka 3. ove Odluke 
provodi Povjerenstvo koje se sastoji od 
predsjednika i dva člana. Povjerenstvo 
imenuje Općinski načelnik Općine Župa 
dubrovačka. 
 

Članak 5. 
 

Povjerenstvo iz čl. 4. ove Odluke 
donosi prijedlog Odluke o odabiru 
ponuditelja za postupke nabave iz čl. 3. st. 1. 
ove Odluke, te ga prosljeđuje Općinskom 
načelniku. 
 

Općinski načelnik utvrđuje prijedlog 
Odluke za odabir ponuditelja i prosljeđuje ga 
Općinskom vijeću Općine Župa dubrovačka, 
zajedno s ponudom, radi donošenja Odluke o 

izboru ponuditelja kojem će se povjeriti 
obavljanje komunalnih poslova na temelju 
pisanog ugovora.  
 

Ugovor s odabranim ponuditeljem 
sklapa Općinski načelnik.    
 

Članak 6. 
 

Općinski načelnik donosi Odluku o 
provođenju javnog natječaja za postupke 
nabave iz čl. 3. st. 2. ove Odluke. 
 

Navedena Odluka mora sadržavati: 
- djelatnost za koju se sklapa ugovor, 
- vrijeme za koje se sklapa ugovor, 
- vrsta i opseg poslova, 
- način i rok plaćanja, 
- jamstvo za ozbiljnost ponude, 
- jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za 

slučaj povrede ugovornih obveza, 
- način, mjesto i rok za podnošenje 

ponuda, 
- rok valjanosti ponude, 
- ispravama koje su potrebne kao prilog 

ponudi, 
- mjestu i vremenu otvaranja ponuda 
- kriterije za odabir najpovoljnije ponude. 
 

Javni natječaj iz čl. 3. st. 2. ove Odluke 
objavljuje se u dnevnom tisku i na oglasnoj 
ploči Općine Župa dubrovačka. 
 

Članak 7. 
 

Na temelju javnog natječaja 
ponuditelji dostavljaju pisanu ponudu u 
zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici na adresu 
Općine Župa dubrovačka s naznakom: „za 
natječaj – ne otvaraj“. 
 

Ponude moraju biti dostavljene u 
roku od 10 dana od dana objave natječaja, a 
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Odlukom se može predvidjeti i duži rok za 
dostavu ponuda. 
 

Članak 8. 
 

Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti 
sljedeće isprave: 
- izvod o upisu u poslovni, sudski 

(trgovački), obrtni, strukovni ili drugi 
odgovarajući registar države sjedišta 
ponuditelja, kojom se dokazuje da je 
ponuditelj registriran za obavljanje 
djelatnosti koja je predmet natječaja. 
Ako se izvod ne izdaje u državi sjedišta 
ponuditelja, odgovarajuću izjavu s 
ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. 
Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri 
(3) mjeseca računajući od dana objave 
javnog natječaja u tisku, 

- ispunjeni obrazac ponude i troškovnika 
za komunalnu djelatnost koja je predmet 
natječaja, 

- potvrdu porezne uprave o stanju duga ili 
jednakovrijedni dokument nadležnog 
tijela države sjedišta ponuditelja, koji ne 
smiju biti stariji od 30 dana računajući 
od dana objave javnog natječaja u tisku.  
Ako se u državi sjedišta ponuditelja ne 
izdaje gore navedeni dokument, on može 
biti zamijenjen izjavom pod prisegom ili 
odgovarajućom izjavom osobe koja je po 
zakonu ovlaštena za zastupanje 
ponuditelja ispred nadležne sudske ili 
upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog 
strukovnog ili trgovinskog tijela u državi 
sjedišta ponuditelja. Izjava ne smije biti 
starija od 30 dana računajući od dana 
objave javnog natječaja u tisku,  

- potvrdu Općine Župe dubrovačke kojom 
mora dokazati da nema dugovanja prema 
Općini Župa dubrovačka. Potvrda ne 

smije biti starija od 30 dana računajući 
od dana objave javnog natječaja u tisku, 

- ponuditelj mora, radi dokazivanja 
financijske sposobnosti, dostaviti dokaz 
o solventnosti (BON 2, SOL 2 ili slično) 
za glavni račun, iz kojeg je vidljivo da 
ponuditelj nije bio u blokadi u 
posljednjih 6 mjeseci od dana 
sastavljanja obrasca. Dokaz ne smije biti 
stariji od 30 dana računajući od dana 
objave javnog natječaja u tisku, 

- ponuditelj mora dostaviti odgovarajuću 
izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena 
za zastupanje ponuditelja i to ispred 
javnog bilježnika u državi sjedišta 
ponuditelja i/ili u državi čiji je ta osoba 
državljanin kojom dokazuje da nije 
ponuditelja i/ili osobi ovlaštenoj po 
zakonu za zastupanje pravne osobe 
ponuditelja izrečena pravomoćna 
osuđujuća presuda za jedno ili više 
sljedećih kaznenih djela: udruživanje za 
počinjenje kaznenih djela, primanje mita 
u gospodarskom poslovanju, davanje 
mita u gospodarskom poslovanju, 
zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba 
obavljanja dužnosti državne vlasti, 
protuzakonito posredovanje, primanje 
mita, davanje mita, prijevara, računalna 
prijevara, prijevara u gospodarskom 
poslovanju i prikrivanje protuzakonito 
dobivenog novca, odnosno za 
odgovarajuća kaznena djela prema 
propisima države sjedišta ponuditelja ili 
države iz koje ta osoba dolazi. Izjava ne 
smije biti starija od 6 mjeseci računajući 
od dana objave javnog natječaja u tisku, 

- izjavu o broju zaposlenika s obrazovnom 
i stručnom kvalifikacijom koji će raditi 
na poslovima koji su predmet natječaja, 
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- izjavu o raspolaganju opremom koja je 
potrebna za obavljanje komunalne 
djelatnosti, 

- popis ugovora o radovima, uslugama i 
robi koji su predmet natječaja i koji su 
izvođene tijekom posljednjih 5 godina, s 
potvrdama naručitelja o zadovoljavajućoj 
izvedbi predmetnih radova, usluga ili 
robe (min. 2 potvrde naručitelja), 

- jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno 
Zakonu o javnoj nabavi (NN br. 90/11), 

- izjavu da će naručitelj, prilikom 
sklapanja ugovora, dostaviti jamstvo za 
uredno ispunjenje ugovora za slučaj 
povrede ugovornih odnosa sukladno 
Zakonu o javnoj nabavi (NN br. 90/11). 

 
Članak 9. 

 
Povjerenstvo iz članka 4. ove Odluke 

javno će otvoriti pristigle ponude najkasnije 
u roku od 8 dana od isteka roka za 
podnošenje ponuda. 

O tijeku postupka otvaranja pristiglih 
ponuda vodi se zapisnik koji potpisuju 
članovi Povjerenstva. 

Postupak otvaranja ponuda započinje 
na naznačenom mjestu i u naznačeno 
vrijeme. 

Ponude koje ne sadržavaju isprave 
naznačene u članku 8. ove Odluke neće se 
razmatrati. 

Javnom otvaranju ponuda smiju 
prisustvovati ovlašteni predstavnici 
ponuditelja i osobe sa statusom ili bez 
statusa zainteresirane osobe. 

Pravo aktivnog sudjelovanja u 
postupku javnog otvaranja ponuda imaju 
samo ovlašteni predstavnici naručitelja i 
ovlašteni predstavnici ponuditelja. 

Temeljem pristiglih ponuda, 
Povjerenstvo podnosi Općinskom načelniku 
zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s 
prijedlogom najpovoljnije ponude. Općinski 

načelnik utvrđuje prijedlog za odabir 
ponuditelja i prosljeđuje ga Općinskom 
vijeću Općine Župe dubrovačke radi 
donošenja odluke o izboru ponuditelja kojem 
će se povjeriti obavljanje komunalnih 
poslova na temelju pisanog ugovora. 

 
Protiv odluke Općinskog vijeća iz 

prethodnog stavka žalba nije dopuštena. 
 

Općinsko vijeće može odlučiti da se 
ne izabere ni jedna ponuda.   
 

Općinsko vijeće može odlučiti da se 
prihvati jedina ponuda pristigla na temelju 
javnog natječaja. 
 

Ugovor s odabranim ponuditeljima 
sklapa Općinski načelnik. 

 
Članak 10. 

 
Najpovoljnijom će se ponudom 

smatrati ponuda sa najnižom cijenom uz 
uvjet da ponuditelj zadovoljava sve uvjete iz 
javnog natječaja. 
 

Članak 11. 
 

Ugovori sklopljeni u svezi s 
obavljanjem određenih komunalnih poslova 
iz članka 2. Ove odluke, vrijede do isteka 
ugovorenog roka. 
 

Članak 12. 
 

Ukoliko dođe do potrebe 
zaključivanja dodatnih radova, robe ili 
usluga za poslove koji su ugovoreni 
temeljem članka 9. ove Odluke, isti će se 
ugovarati sukladno uvjetima koji su 
propisani Zakonom o javnoj nabavi (NN br. 
90/11). 
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Odluku o zaključivanju dodatka 
ugovoru za dodatne radove, robe ili usluge 
za navedene poslove donosi Općinsko vijeće 
sukladno obrazloženom prijedlogu 
Povjerenstva iz čl. 4. ove Odluke. 
Povjerenstvo će obrazloženi prijedlog za 
zaključivanje dodatka ugovoru za dodatne 
radove, robe ili usluge dostaviti Općinskom 
načelniku. Općinski načelnik utvrđuje 
prijedlog za zaključivanje dodatka ugovoru 
za dodatne radove, robe ili usluge i 
prosljeđuje ga Općinskom vijeću Općine 
Župe dubrovačke radi donošenja odluke o 
zaključivanju dodatka ugovoru. 
 

Članak 13. 
 

 Ugovori o obavljanju komunalnih 
djelatnosti iz članka 2. ove Odluke sklopljeni 
prije stupanja na snagu ove Odluke ostaju na 
snazi do isteka roka na koji su zaključeni ili 
do raskida istih. 

 
Članak 14. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u “Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka”. 
 
KLASA: 363-01/12-01/142     
URBROJ: 2117/08-02-12-1 
 
Srebreno, 21. prosinca 2012. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
104.  
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (“Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka”, broj 8/09.), Općinsko vijeće 

Općine Župa dubrovačka na 28. sjednici 
održanoj dana    21. prosinca 2012. godine, 
donijelo je  
 

O D L U K U  
o raspodjeli proračunskih sredstava  

za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji za 
2012.     

 
Članak 1. 

 
Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji i 

način raspodjele sredstava za poticaje u 
poljoprivrednoj proizvodnji na području 
Općine Župa dubrovačka u 2012. godini. 

 
Članak 2. 

 
Sredstva za poticaje u 

poljoprivrednoj proizvodnji na području 
Općine Župa dubrovačka u 2012. godini 
isplaćivat će se na način da se sufinancira 
trošak prerade maslina u iznosu od 0,65 kuna 
po kilogramu. 

 
Članak 3. 

 
Pravo na ostvarivanje proračunskih 

sredstava za poticaje u poljoprivrednoj 
proizvodnji imaju fizičke osobe, obiteljska 
poljoprivredna gospodarstva, obrti i 
trgovačka društva sa područja Općine Župa 
dubrovačka. 
 

Članak 4. 
 

Na temelju ove Odluke objavit će se 
javni poziv za podnošenje zahtjeva za 
raspored sredstava za poticaje u 
poljoprivrednoj proizvodnji u 2012. godini. 

 
Članak 5. 
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Zahtjevi za ostvarivanje prava na 
raspodjelu proračunskih sredstava za 
poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji 
podnose se Odsjeku za financije i proračun 
Općine Župa dubrovačka uz koji se prilaže : 

- preslika osobne iskaznice 
odnosno presliku rješenja o upisu 
u sudski, obrtni ili poljoprivredni 
registar, 

- presliku računa uljare i 
- presliku tekućeg računa. 

 
Članak 6. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u ''Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka''. 
 
KLASA: 320-01/12-01/03 
URBROJ: 2117/08-02-12-1 
 
Srebreno, 21. prosinca 2012. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
105. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 28. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 21. prosinca 
2012. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

1) Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka daje prethodnu suglasnost 
Dječjem vrtiću Župa dubrovačka da se 
sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni 
programa Dječjeg vrtića Župa dubrovačka  u 

točki 3. stavku 1. alineja 2. Zaključka 
Općinskog vijeća KLASA: 601-01/10-03/03, 
URBROJ: 2117/08-02-10-2 od 17. kolovoza 
2010. i Zaključka Općinskog vijeća KLASA: 
601-01/10-03/03, URBROJ: 2117/08-02-10-
3 od 14. prosinca 2010. mijenja na način:  

da umjesto: 
 ''- za djecu s teškoćama u razvoju 
umanjuje se za 30% što iznosi 385,00 kn za 
primarni, odnosno 175,00 kn za skraćeni 
vrtićki program.''  

glasi: 
''- za djecu s teškoćama u razvoju 

umanjuje se za 60% što iznosi 220,00 kn za 
primarni, odnosno 100,00 kn za skraćeni 
vrtićki program.''  

2) U svemu ostalome odredbe 
prethodno dane suglasnosti ostaju 
nepromijenjene. 

3) Ovaj Zaključak  stupa na snagu 
osmog dana od dana objave u ''Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka''.  

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Dopisom od 10. prosinca 2012. 

Dječji vrtić Župa dubrovačka izvijestio je 
Općinsko vijeće da je na 20. sjednici 
Upravnog vijeća održanoj dana 20. 
studenoga 2012. usvojen prijedlog Zaključka 
o izmjenama i dopunama Zaključka o 
cijenama dječjeg vrtića Župa dubrovačka, te 
je s tim u svezi zatražena prethodna 
suglasnost na predložene izmjene. 

Analizirajući vremensko razdoblje 
koje djeca s teškoćama u razvoju provode u 
Vrtiću utvrđeno je da njihov boravak nije 
dulji od par sati. Obzirom na ovo činjenično 
stanje Upravno vijeće zauzelo je stav da je 
potrebno dodatno umanjiti sudjelovanje 
roditelja u ekonomskoj cijeni programa. 

Shodno tome riješeno kao u izreci 
ovog zaključka. 
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KLASA: 601-01/10-03/03      
URBROJ:2117/08-02-12-5 
 
Srebreno, 21. prosinca 2012. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
106. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 28. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 21. prosinca 
2012. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se Ugovor o kupoprodaji 
zemljišta s gosp. Franom Knegom za kupnju 
12/218 dijelova čest. zem. 49/4 Z.UL. 470 
K.O. Čibača u površini od 12 m2, po cijeni 
od 780,00 kn/m2, odnosno ukupno 9.370,00 
kuna. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da 
potpiše Ugovore o kupoprodaji. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

Zemljište koje je predmet ove 
kupoprodaje u naravi je dio rotora 
izgrađenog u Poslovnoj zoni, sve prema 
skici – geodetskom elaboratu izrađenom od 
strane tvrtke Habitat geo d.o.o. iz 
Dubrovnika. 

Tržišnu vrijednost predmetne 
nekretnine utvrdio je ovlašteni sudski vještak 
gosp. Zlatko Bender, d.i.g. u svom elaboratu 
od listopada 2012., i to u iznosu od 780,00 
kn/m2. 

S tim u svezi riješeno je kao u izreci 
ovog zaključka. 

 
KLASA: 947-01/12-01/62 
URBROJ:2117/08-02-12-5 
 
Srebreno, 21. prosinca 2012. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
107. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 28. sjednici 
održanoj 21. prosinca 2012. 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 2012. godinu kako slijedi: 
 
 
Zajednički projekt

 
Ulagači 

Iznos 
pojedinačno 

Ukupni  
Iznos 

Uređenje trga oko  
platana u Mlinima 

 
Općina Župa dubrovačka 

 
100.000,00 

 
100.000,00 

Uređenje  
vidikovaca u Platu 

 
Općina Župa dubrovačka 

 
100.000,00 

 
100.000,00 

Liječnički tim u   
Sezoni 

 
Općina Župa dubrovačka 

 
  25.000,00 

 
  25.000,00 

Uređenje prostora 
oko  zgrade TZ (TIC) 

 
Općina Župa dubrovačka 

 
100.000,00 

 
100.000,00 

Uređenje zidića uz 
Plaže u Srebrenom 

 
Općina Župa dubrovačka 

 
  38.000,00 

 
  38.000,00 

 
 

UKUPNO 
Općina Župa dubrovačka 

 
363.000,00 

 
 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
 Dana 17. prosinca 2012. godine TZO 
Župa dubrovačka dostavila je Općini Župa 
dubrovačka Prijedlog zajedničkog programa 
utroška sredstava boravišne pristojbe za 
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2013. godinu. 
Sukladno točki 1. stavka 3. članka 

20. Zakona o boravišnoj pristojbi (Narodne 
novine broj: 152/08 i 59/09) 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: 334-01/12-01/02       
URBROJ: 2117/08-02-12-2 
 
Srebreno, 21. prosinca 2012. 

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


