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01. 
 
Na temelju članka 111. Zakona o proračunu 
("Narodne novine" br. 87/08 i 136/12) i 
članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 10. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 31. 
srpnja  2014. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća Konsolidirano 
financijsko izvješće za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2014. godine. 

 
Konsolidirano financijsko izvješće za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. 
godine sastavni je dio ovog zaključka i isto 
se ne objavljuje u Službenom glasniku 
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Općine Župa dubrovačka nego na oglasnoj 
ploči Općine. 
 
KLASA: 400-06/14-01/02 
URBROJ:2117/08-02-14-4 
 
Srebreno, 31. srpnja 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
02. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 10. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 31. 
srpnja 2014. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se Izvješće Općinskog 
načelnika o danom odobrenju gosp. Mariu 
Grbavcu o odobrenom produljenju roka za 
plaćanje kupoprodajne cijene umjesto 
odobrenih 30 dana na 60 dana. 
 

Utvrđuje se da je temeljem javnog 
natječaja objavljenog u Narodnim novinama 
broj 30/14 od 5. ožujka 2014. sklopljen 
ugovor o kupnji jednosobnog stana u nizu 
''Srebreno'', ulaz A, na II katu, broj 8 od 
25,90 m2 u čest. zgr. 285 Z.UL. 1153 k.o. 
Brašina  u vlasništvu općine Župa 
dubrovačka. 
 

Daje se suglasnost i dopuštenje za 
upis hipoteke na jednosobni stan u nizu 
''Srebreno'', ulaz A, na II katu, broj 8 od 
25,90 m2 u čest. zgr. 285 Z.UL. 1153 k.o. 

Brašina u Srebrenom na iznos od 27000 € sa 
pripadajućom kamatom i naknadama. 

 
O b r a z l o z e n j e 

 
Zamolbom od 26. lipnja 2014. 

godine gosp. Mario Grbavac, obratio se 
Općini Župa dubrovačka tražeći produljenje 
roka za plaćanje kupoprodajne cijene iz 
razloga što mu je od strane banke odobren 
kredit, ali nisu doznačena sredstva. Kao 
potvrdu za ovu svoju tvrdnju dostavio je 
očitovanje banke. 

Obzirom da se radi o višoj sili, 
odnosno nemogućnosti plaćanja u zadanom 
roku, a nedvojbeno je utvrđeno da će se 
isplata izvršiti riješeno Općinski načelnik 
odobrio je produljenje roka. 

Isto tako za realizaciju dobivanja 
kredita kod banke potrebna je suglasnost 
Općine Župa dubrovačka to je shodno tome 
riješeno kao u izreci ovog Zaključka. 
 
KLASA: 370-03/02-01/01 
URBROJ:2117/08-02-14-23 
 
Srebreno, 31. srpnja 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
03. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 10. 
sjednici, održanoj 31. srpnja 2014., donosi 
slijedeći  

 
Z A K L J U Č A K 
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1) Prihvaća se Zaključak 
Općinskog načelnika te se odobrava 
rezerviranje sredstva u Proračunu Općine 
Župa dubrovačka na poziciji 116 – Kupnja 
zemljišta uz Lokalnu cestu 69050 – 
Mljekara Mandaljena, u iznosu od 
135.000,00 kn za potrebe plaćanja 
kupoprodajne cijene vlasnicima čest. zem. 
31/1, 32, 33, 34, 27/1, 27/2 sve k.o. Petrača i 
čest. zem. 842/ 1 k.o. Čibača. 
 

O b r a z l o z e n j e 
 

U tijeku je rekonstrukcija-proširenje 
ceste LC 69050 dionica Mljekara-
Manadaljena, sa oborinskom kanalizacijom i 
pješačkim nogostupom, a investitor 
predmetnih radova je Općina Župa 
dubrovačka. U svrhu realizacije navedenog 
projekta bilo je potrebno na navedenoj  trasi 
otkupiti suvlasničke dijelove nekretnina koje 
se nalaze uz samu prometnicu, te između 
ostalog i dijelove nekretnina koje nose 
oznaku čest. zem. 31/1, 32, 33, 34, 27/1, 
27/2 sve k.o. Petrača i čest. zem. 842/ 1 k.o. 
Čibača. Dio suvlasnika predmetnih 
nekretnina, što pismeno a što usmeno, 
ponudio je Općini suvlasničke dijelove za 
predmetnu izgradnju. Do realizacije projekta 
je došlo te je izvršeno proširenje rečene 
ceste. Općina Župa dubrovačka je angažirala 
ovlaštenog geodeta te putem istog utvrdila 
površinu oduzetog dijela. Ponuđeno je 
zaključenje Ugovora o kupoprodaji i isplata 
kupoprodajne cijene, ali je zbog 
međusobnog spora upisanih vlasnika izostalo 
potpisivanje istog, a samim tim i isplata 
kupoprodajne cijene. 

Općina Župa dubrovačka pokušala je 
izmiriti svoje obveze, ali je izostankom 
dogovora između upisanih vlasnika to bilo 
nemoguće.  

S tim u svezi Općina je uputila dopis 
dana 21. svibnja 2014. kojim je predložila 

svim upisanim vlasnicima da se potpiše 
Ugovor o kupoprodaji sukladno upisanom 
pravu vlasništva, ne prejudicirajući konačno 
rješenje međusobnog spora, ili da vlasnici 
suglasno predlože svima prihvatljivo rješenje 
nastale situacije kako bi Općina Župa 
dubrovačka mogla izmirite svoje obveze. 

Na žalost ponuđeni prijedlog nije 
prihvaćen, jer se dio vlasnika usprotivio 
istom. 

Obzirom da je prema zakonskim i 
statutarnim ovlastima predlagač Proračuna 
općinski načelnik, to je Općinskom vijeću 
predloženo rezerviranje sredstava za u 
Proračunu Općine Župa dubrovačka na 
poziciji 116 – Kupnja zemljišta uz 
Lokalnu cestu 69050 – Mljekara 
Mandaljena, u iznosu od 135.000,00 kn za 
potrebe plaćanja kupoprodajne cijene 
vlasnicima čest. zem. 31/1, 32, 33, 34, 27/1, 
27/2 sve k.o. Petrača i čest. zem. 842/ 1 k.o. 
Čibača. 

S tim u svezi riješeno je kao u izreci 
ovog Zaključka. 
 
KLASA: 947-01/14-01/28  
URBROJ: 2117/08-02-14-3 
 
Srebreno, 31. srpnja 2014. 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
04. 
 
Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti i 
očuvanju kulturnih dobara (''Narodne 
novine'', broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 
88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13) i 
članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 10. 
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sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 31. 
srpnja 2014. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Ne prihvaća se ponuda Marije Roje i 
dr., za prodaju temeljem prava prvokupa 
nekretnina: čest.zgr. 70 i 72/1 Z.UL. 824 
K.O. Čibača i čest. zgr. 73 Z.UL. 826 K.O. 
Čibača, u naravi kompleks ''Zuzorini dvori'', 
po cijeni od 560000 € protuvrijednost u 
kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan 
uplate. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Dana 30. svibnja 2014. godine 

Marija Roje i drugi ponudili su, temeljem 
članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju 
kulturnih dobara (''Narodne novine'', broj 
69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 
25/12, 136/12 i 157/13), Općini Župa 
dubrovačka  prodaju temeljem prava 
prvokupa čest.zgr. 70 i 72/1 Z.UL. 824 K.O. 
Čibača i čest. zgr. 73 Z.UL. 826 K.O. 
Čibača, u naravi kompleks ''Zuzorini dvori'', 
po cijeni od 560000 € protuvrijednost u 
kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan 
uplate. 

U nedostatku proračunskih sredstava 
za ovu namjenu, kao i iskazane visoke 
vrijednosti, riješeno je kao u izreci ovog 
zaključka. 
 
KLASA: 947-01/14-01/29 
URBROJ:2117/08-02-14-2 
 
Srebreno, 31. srpnja 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 

05. 
 
Na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o 
savjetima mladih (''Narodne novine'', broj 
23/07), članka 5. Odluke o osnivanju 
Općinskog savjeta mladih Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik općine Župa 
dubrovačka, broj 4/10) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
10. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 
31. srpnja 2014. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Pokreće se postupak izbora članova 
Općinskog savjeta mladih Općine Župa 
dubrovačka objavom Javnog poziva za 
predlaganje kandidata za članove Općinskog 
savjeta mladih Općine Župa dubrovačka. 
 

Javni poziv za predlaganje kandidata 
za članove Općinskog savjeta mladih Općine 
Župa dubrovačka objavit će se na oglasnoj 
ploči Općine Župa dubrovačka, na web 
stranici Općine Župa dubrovačka, te putem 
Radio Dubrovnika. 
 

Tekst Javnog poziva za predlaganje 
kandidata za članove Općinskog savjeta 
mladih Općine Župa dubrovačka sastavni je 
dio ovog Zaključka i nalazi se u prilogu. 
 
            Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog 
dana od dana objave u "Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka". 
 
KLASA: 023-01/14-01/02 
URBROJ:2117/08-02-14-1 
 
Srebreno, 31. srpnja 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 



Općina Župa dubrovačka               Službeni glasnik broj 12                Srebreno, 31. srpnja 2014. 
 

 
 

 
5 
 

 

 
Mato Previšić, v.r.  

 
 
06. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 10. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 31. 
srpnja 2014. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Pokreće se postupak kupnje dijela 
nekretnine koja nosi oznaku čest. zgr. 70           
Z. UL. 133 k.o. Brgat Donji u površini od 
cca 15 m2. 

Prije zaključenja konačnog 
kupoprodajnog ugovora ugovorne strane 
zaključiti će Predugovor o kupoprodaji 
nekretnine dok se ne ispune formalni uvjeti 
za zaključenje predmetnog Ugovora 
(utvrđivanje točne površine predmetnog 
dijela nekretnine). 

Tržišnu vrijednost predmetnih 
nekretnina utvrdio je ovlašteni sudski vještak 
Zlatko Bender d.i.g. u svom elaboratu broj 
PR-VI-9/2014. 

Zadužuje se Odsjek za opće i pravne 
poslove da izradi tekst Predugovora i 
Ugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik da 
potpiše Predugovor i Ugovor o kupoprodaji 
nekretnine nakon što se utvrdi točna 
površina predmetnog dijela nekretnine. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Za realizaciji prometnog rješenja – 

proširenja puta u Donjem Brgatu potrebno je 
otkupiti dio nekretnine koja nosi oznaku 
čest. zgr. 70 k.o. Brgat Donji. 

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

 
KLASA: 363-01/14-01/81 
URBROJ:2117/08-02-14-3 
 
Srebreno, 31. srpnja 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
07. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 10. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 31. 
srpnja 2014. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se kupnja 139/324 dijela 
čest. zem. 58 Z.UL. 146 K.O. Čelopeci u 
površini od 139 m2, po cijeni od 45 €/m2, a 
koju cijenu je utvrdio ovlašteni sudski 
vještak Zlako Bender, d.i.g. u elaboratu PR-
VI-6/2014. 

 
Ovlašćuje se općinski načelnik da 

potpiše Ugovor o kupoprodaji. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Zbog poboljšanja – proširenja 
nerazvrstane ceste katastarske oznake čest. 
zem. 775 k.o. Čelopeci potrebno je otkupiti 
dijelove čestica zemlje koje se nalaze uz istu.  

Ponudom od  10. lipnja 2014. gosp. 
Vlaho Kitin, Ivo Borovina i gđa. Kate Njirić 
ponudili su dio čest. zem. 58 Z.UL. 146 K.O. 
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Čelopeci po cijeni koju će utvrditi ovlašteni 
sudski vještak. 

S tim u svezi riješeno je kao u izreci 
ovog Zaključka. 
 
KLASA: 947-01/14-01/41 
URBROJ:2117/08-02-14-4 
 
Srebreno, 31. srpnja 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
08. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 10. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 31. 
srpnja 2014. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Pokreće se postupak kupnje dijela 
nekretnina koje nose oznaku čest. zem. 696 i 
695/2 obje Z.UL. 43 K.O. Čibača u površini 
od cca 193 m2. 

Prije zaključenja konačnog 
kupoprodajnog ugovora ugovorne strane 
zaključiti će Predugovor o kupoprodaji 
nekretnine dok se ne ispune formalni uvjeti 
za zaključenje predmetnog Ugovora 
(utvrđivanje točne površine predmetnih 
dijelova nekretnina). 

Tržišnu vrijednost predmetnih 
nekretnina utvrdio je ovlašteni sudski vještak 
Zlatko Bender d.i.g. u svom elaboratu broj 
PR-III-6/2013 u iznosu od 110 €/m2. 

Zadužuje se Odsjek za opće i pravne 
poslove da izradi tekst Predugovora i 
Ugovora o kupoprodaji. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da 
potpiše Predugovor i Ugovor o kupoprodaji 
nakon što se utvrdi točna površina 
nekretnina koje su predmet kupoprodaje. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Za poboljšanje prometnice Pera 

Kojakovića potrebno je otkupiti dio 
nekretnina koje nose oznaku čest. zem. 696 i 
695/2 obje Z.UL. 43 K.O. Čibača u površini 
od cca 193 m2. 

S tim u svezi riješeno je kao u izreci 
ovog zaključka. 
 
KLASA: 947-01/14-01/26 
URBROJ:2117/08-02-14-4 
 
Srebreno, 31. srpnja 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
09. 
 
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 je 
na svojoj 10. sjednici održanoj dana 31. 
srpnja 2014. godine donijelo je sljedeću 

 
O D L U K U  

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 
povjeravanje obavljanja komunalne 

djelatnosti na temelju pisanog ugovora 
Nabavu građevinskog materijala za 

održavanje javnih površina  
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na području Općine Župa dubrovačka u 
2014. godini 2. dio 

 
Članak 1. 

Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda 
ponuditelja odabire se ponuditelj 
KOMARDA d.o.o., G. Čibača 8, Čibača, 
OIB: 45646420306 u iznosu 238.299,00 
kuna + PDV 25%, što ukupno iznosi 
297.873,75 kuna.  
 

Članak 2. 
Općinsko vijeće Općine Župe dubrovačka 
ovlašćuje Općinskog načelnika da zaključi 
ugovor s ponuditeljem Komarda d.o.o. o 
povjeravanje obavljanja komunalne 
djelatnosti na temelju pisanog ugovora za 
Nabavu građevinskog materijala za 
održavanje javnih površina na području 
Općine Župa dubrovačka u 2014. godini 2. 
dio. 
  

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 
komunalnih 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 
Nabavu građevinskog materijala za 
održavanje javnih površina na području 
Općine Župa dubrovačka u 2014. godini 2. 
dio, te je dana 28. lipnja 2014. godine 
raspisao javni natječaj u Dubrovačkom 
vjesniku i na Oglasnoj ploči Općine Župa 
dubrovačka. 

Javno otvaranje ponuda se održalo dana 
10.07.2014. u 11:00 sati. Do isteka roka za 
dostavu ponuda pristigla je jedna ponuda i to 
ponuda ponuditelja Komarda d.o.o. 
Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda 
povjerenstvo koje je imenovao Općinski 
načelnik Općine Župa dubrovačka sukladno 
Odluci o obavljanju komunalnih djelatnosti 
na temelju pisanog ugovora (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', br. 23/12, 
15/13, 18/13) ocijenilo je da je ponuda 
ponuditelja Komarda d.o.o. u skladu s 
uvjetima iz javnog natječaja i dokumentacije 
za nadmetanje, te je prihvatljiva, prema 
kriteriju najniže cijene ocijenjena 
najpovoljnijom. Slijedom navedenog 
povjerenstvo je predložilo sklapanje ugovora 
o povjeravanju obavljanja predmetne 
komunalne djelatnosti s ponuditeljem 
Komarda d.o.o. 
 
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: 363-01/14-01/72  
URBROJ: 2117/08-07-14-7 
 
Srebreno, 31. srpnja 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
10. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13) i članka 5. 
Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti 
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na temelju pisanog ugovora (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj 
23/12, 15/13 i 18/13) , Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 10. sjednici 
održanoj 31. srpnja 2014. godine, donijelo je 
slijedeću 
 

O D L U K U 

1. Prihvaća se ponuda - troškovnik 
ponuditelja „BAN-PROMET“ vl. 
Vicka Kristovića iz Srebrenog, 
Kuparska b.b., OIB 14561873998 od 
10. srpnja 2014. godine za obavljanje 
komunalne djelatnosti održavanja 
protupožarnih putova na području 
Općine Župa dubrovačka u 2014. 
godini u godišnjem iznosu od 
86.239,38 kuna s PDV-om. 

 
2. Ponuda - troškovnik ponuditelja od 

10. srpnja 2014.g. sastavni je dio ove 
Odluke i Ugovora. 
 

3. Ovlašćuje se Općinski načelnik za 
potpis Ugovora s ponuditeljem. 

 
O b r a z l o z e n j e 

 
Sukladno Odluci o obavljanju 

komunalnih djelatnosti na temelju pisanog 
ugovora (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 23/12, 15/13 i 18/13) na 
traženje Općine Župa dubrovačka „BAN-
PROMET“ vl. Vicka Kristovića iz 
Srebrenog, Kuparska b.b., OIB 
14561873998 je dana 10. srpnja 2014. 
dostavio ponudu za obavljanje komunalne 
djelatnosti održavanja protupožarnih putova 
na području Općine Župa dubrovačka u 
2014. godini u godišnjem iznosu od 
86.239,38 kuna s PDV-om.  

Obzirom da je člancima 3. i 5. 
navedene Odluke propisano da odluku o 

odabiru ponuditelja sukladno odredbama 
Zakona o javnoj nabavi (tzv. bagatelna 
nabava) donosi Općinsko vijeće, a ugovor s 
odabranim ponuditeljem sklapa Općinski 
načelnik riješeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
KLASA: 360-01/14-01/05 
URBROJ: 2117/08-02-14-3 
 
Srebreno, 31. srpnja 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
11. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (“Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka”, broj 8/09 i 6/13.), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 10. 
sjednici održanoj dana 31. srpnja 2014. 
godine, donijelo je  
 
 

O D L U K U  
o raspodjeli proračunskih sredstava  

za potporu obiteljima u školskoj/akademskoj 
2014/2015. godini 

 
Članak 1. 

 
Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji i 

način raspodjele sredstava za potporu 
obiteljima na području Općine Župa 
dubrovačka, a za kupnju knjiga i ostalog 
školskog pribora djeci koja su redovno 
upisana u školsku odnosno akademsku 
2014/2015. godinu. 

Pod obiteljima iz prethodnog stavka 
podrazumijevaju se isključivo roditelji i 
njihova djeca. 
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Članak 2. 
 

Sredstva za potporu iz članka 1. ove 
Odluke isplaćivat će se obiteljima sa 
područja Općine Župa dubrovačka čiji iznos 
ukupnih mjesečnih primanja ne prelazi 
1.700,00 kuna po članu obitelji. 
 

Obiteljima koje zadovoljavaju uvjet 
primanja iz prethodnog stavka isplatit će se 
iznos od 500,00 kuna za svako dijete koje se 
redovno školuje.  

 
Članak 3. 

 
Jednoroditeljskim obiteljima i djeci 

bez oba roditelja, a koja se redovno školuju 
isplatit će se naknada u iznosu od 500,00 
kuna za svako dijete bez obzira na visinu  
ukupnih mjesečnih primanja. 

 
Članak 4. 

 
Pravo na ostvarivanje proračunskih 

sredstava iz članka 1. ove Odluke imaju 
obitelji čiji članovi imaju prebivalište na 
području Općine Župa dubrovačka. 

 
Članak 5. 

 
Na temelju ove Odluke objavit će se 

javni poziv za podnošenje zahtjeva za 
raspored sredstava za potporu obiteljima na 
području Općine Župa dubrovačka, a za 
kupnju knjiga i ostalog školskog pribora 
djeci koja su redovno upisana u školsku 
odnosno akademsku 2014./2015. godinu. 

 
Članak 6. 

 
Zahtjevi za ostvarivanje prava iz 

članka 2. ove Odluke podnose se Odsjeku za 
društvene djelatnosti i kulturu Općine Župa 
dubrovačka uz koji se prilaže: 

- Preslike osobnih iskaznica oba 
roditelja 

- Potvrde djece o redovnom upisu 
u školsku/akademsku 2013./2014. 
godinu 

- Potvrde o primanjima roditelja za 
tri mjeseca koja prethode mjesecu 
podnošenja zahtjeva 

- Rodni list djece koja se ne 
školuju 

- Potvrdu da podnositelji zahtjeva 
(oba roditelja) nemaju 
nepodmirenih dugovanja prema 
Općini Župa dubrovačka 

- Preslika kartice tekućeg računa 

 
Članak 7. 

 
Zahtjevi za ostvarivanje prava iz 

članka 3. ove Odluke podnose se Odsjeku za 
društvene djelatnosti i kulturu Općine Župa 
dubrovačka uz koji se prilaže : 

- Preslika osobne iskaznice 
roditelja 

- Smrtni list roditelja 
- Potvrde djece o redovnom upisu 

u školsku/akademsku 2013./2014. 
godinu 

- Rodni list djece koja se ne 
školuju 

- Potvrdu da podnositelj zahtjeva  
nema nepodmirenih dugovanja 
prema Općini Župa dubrovačka 

- Preslika kartice tekućeg računa 

Članak 8. 
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Ova Odluka stupa na snagu osam 
dana od dana objave u  ''Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka''. 
 
KLASA: 402-07/14-01/57 
URBROJ: 2117/08-02-14-1 
 
Srebreno, 31. srpnja 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
12. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 31. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 31. 
srpnja 2014. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se Izvješće Općinskog 
načelnika o namjeri izdavanja rješenja kojim 
će se Hotelima Dubrovačka rivijera d.d. 
omogućiti izvođenje građevinskih radova u 
Hotelu Mlini u razdoblju nakon 15. rujna 
2014. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Zamolbom od 28. srpnja 2014. Hoteli 

Dubrovačka rivijera d.d. zatražili su od 
Općine Župa dubrovačka odobrenja za 
nastavak izvođenja građevinskih radova na 
gradnji novog hotela Mlini nakon 1. rujna 
2014., obzirom da su sa svim radovima bili 
prestali tijekom turističke sezone  

Člankom 3. Odluke o načinu i 
vremenu u kojemu nije dopušteno obavljati 
građevinske radove na području Općine 

Župa dubrovačka (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', broj 3/10) predviđeno je 
da iznimno u posebno opravdanim 
okolnostima Općinski načelnik može 
odobriti građevinske i ostale radove suprotno 
odredbama Odluke.  

Obzirom da je zaista došlo do 
prekida izvođenja građevinskih radova na 
rekonstrukciji Hotela Mlini to Općinski 
načelnik ima namjeru odobrite izvođenje 
radova po zahtjevu Hotela Dubrovačka 
rivijera d.d., ali od 15. rujna 2014.. 

S tim u svezi zatraženo je od 
Općinskog vijeća prihvaćanje Izvješća o 
odobrenju rečenih radova. 

Uzimajući u obzir sve navedene 
okolnosti riješeno je kao u izreci ovog 
zaključka. 
 
KLASA: 360-01/14-01/06 
URBROJ:2117/08-02-14-3 
 
Srebreno, 31. srpnja 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
 
 
 


