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Uprava i uredništvo: 
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SADRŽAJ 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  
 

01. Odluka o odabiru najpovoljnijeg 
ponuditelja za povjeravanje 
obavljanja komunalne djelatnosti na 
temelju pisanog ugovora održavanja 
javne rasvjete na području Općine 
Župa dubrovačke u 2014…………1. 

02. Zaključak o davanju suglasnosti na 
Izmjene i dopune Pravilnika o 
izmjenama i dopunama Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića Župa dubrovačka…2. 

_________________________________ 
 
01. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09), te članka 9. Odluke o 
obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju 
pisanog ugovora (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', br. 23/12, 15/13, 18/13) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
svojoj 6. sjednici održanoj dana 19. prosinca  
2013. godine donijelo je sljedeću 

 
O D L U K U  

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 
povjeravanje obavljanja komunalne 

djelatnosti na temelju pisanog ugovora  
održavanja javne rasvjete na području 

Općine Župa dubrovačke u 2014. godini 
 

Članak 1. 
Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda 
Obrt „Struja Dubrovnik“, B. Kašića 16, 

Mokošica, OIB:  45832007796, u iznosu  
157.880,00 kn, što ukupno iznosi 197.350,00 
kn. 
 

Članak 2. 
Općinsko vijeće Općine Župe dubrovačka 
ovlašćuje Općinskog načelnika da zaključi s 
ponuditeljem Obrt „Struja Dubrovnik“ 
ugovor o povjeravanje obavljanja komunalne 
djelatnosti na temelju pisanog ugovora 
održavanja javne rasvjete na području 
Općine Župa dubrovačke u 2014. godini. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka Općinskog vijeća Općine Župe 
dubrovačke je konačna. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Općinski načelnik Općine Župa dubrovačka 
je na temelju Odluke o obavljanju 
kumunalnih djelatnosti na temelju pisanog 
ugovora (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', br. 23/12, 15/13, 18/13) donio 
Odluku o provođenju javnog natječaja radi 
odabira najpovoljnijeg ponuditelja za 
povjeravanje obavljanja komunalne 
djelatnosti na temelju pisanog ugovora za 
održavanje javne rasvjete na području 
Općine Župa dubrovačke u 2014. godini, te 
je dana 04. prosinca 2013. godine raspisao 
javni natječaj u Dubrovačkom listu i na 
Oglasnoj ploči Općine Župa dubrovačka.   
Javno otvaranje ponuda se održalo dana 
17.12.2013. u 11:00 sati. Do isteka roka za 
dostavu ponuda pristigle su dvije ponude i to 
ponude sljedećih ponuditelja Obrt „Struja 
Dubrovnik“ i Ašprin d.o.o.  
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Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda 
povjerenstvo koje je imenovao Općinski 
načelnik Općine Župa dubrovačka sukladno 
Odluci o obavljanju kumunalnih djelatnosti 
na temelju pisanog ugovora (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', br. 23/12, 
15/13, 18/13)   isključena je ponuda 
ponuditelja Ašprin d.o.o. sukladno čl. 9. 
Odluke o obavljanju kumunalnih djelatnosti 
na temelju pisanog ugovora (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', br. 23/12, 
15/13, 18/13), budući je ista premašila 
osigurana sredstva Općine Župa dubrovačka. 
Ponuda ponuditelja Obrt „Struja Dubrovnik“ 
u skladu je s uvjetima iz javnog natječaja i 
dokumentacije za nadmetanje, te je 
ocijenjena prihvatljivom i prema kriteriju 
najniže cijene ocijenjena najpovoljnijom. 
Slijedom navedenog povjerenstvo je 
predložilo sklapanje ugovora o povjeravanju 
obavljanja predmetne komunalne djelatnosti 
s ponuditeljem Obrt „Struja Dubrovnik“.  
 
Pouka o pravnom lijeku: 
Protiv ove odluke Općinskog vijeća Općine 
Župe dubrovačke nije dopuštena žalba već se 
može pokrenuti upravni spor pred Upravnim 
sudom Republike Hrvatske u roku 30 dana 
od primitka iste. 
 
KLASA: 310-02/13-01/33 
URBROJ: 2117/08-07-13-6 
 
Srebreno, 19. prosinca 2013. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
02. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 

dubrovačka" br. 8/09 i 6/13) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 6. sjednici 
održanoj 19. prosinca 2013. godine donijelo 
je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka Dječjem vrtiću Župa dubrovačka 
daje prethodnu suglasnost na Pravilnik o 
Izmjenama i dopunama Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada. 
 
KLASA:  601-01/08-01/01   
URBROJ: 2117/08-02-13-6 
            
Srebreno, 19. prosinca 2013. 
  

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 


