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List izlazi po potrebi. 
 

SADRŽAJ 
 
OPĆINSKO VIJEĆE  
 

1. Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o izvršenju Proračuna Općine 
Župa dubrovačka za 2016………..1.  

2. Odluka o odabiru u predmetu 
povjeravanja obavljanja komunalne 
djelatnosti na temelju pisanog 
ugovora – Održavanje protupožarnih 
putova na području Općine Župa 
dubrovačka u 2016……………….1. 

3. Odluka o odabiru u predmetu 
povjeravanja obavljanja izrade 
troškovnika i stručnog nadzora za 
komunalne djelatnosti na temelju 
pisanog ugovora – Održavanje 
protupožarnih putova na području 
Općine Župa dubrovačka u 2016. 
godini.….………………………….2. 

____________________________________ 

 
1.  
 
Na temelju članka 14. i 37. Zakona o 
proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15) i 
članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(„Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka“, br. 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 23. 
sjednici održanoj 29. travnja 2016. godine 
donijelo je  
 

IZMJENE I DOPUNE 
Odluke o izvršavanju Proračuna  

Općine Župa dubrovačka za 2016. godinu                                                                 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o izvršavanju Proračuna 
Općine Župa dubrovačka za 2016. godinu 
(„Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka“, broj 28/15 i 7/16) u članku 3. 
iznos „70.376.016,63 kuna“ mijenja se u 
iznos „70.776.016,63 kn“. 
 

Članak 2. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osam 
dana nakon objave u „Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka“, a primjenjuje se 
od 1. siječnja 2016. godine. 
 
KLASA: 400-06/15-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-16-3 
 
Srebreno, 29. travnja 2016. 
 

Potpredsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                    
Lovorko Klešković, v.r. 

 
 
2. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09 i 6/13), te članka 5. 
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 23. sjednici održanoj 
dana  29. travnja 2016. godine donijelo je 
sljedeću 
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O D L U K U  
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 

povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti 
na temelju pisanog ugovora o održavanja 

protupožarnih putova na području Općine 
Župa dubrovačka u 2016. godini   

 
Članak 1. 

 
Kao najpovoljnija ponuda odabire se Ponuda 
– troškovnik ponuditelja obrta BAN-
PROMET vl. Vicka Kristovića iz Zavrelja, 
Zavrelje 34, OIB 14561873998 od 29. 
ožujka 2016. godine za obavljanje 
komunalne djelatnosti održavanja 
protupožarnih putova na području Općine 
Župa dubrovačka u 2016. godini u iznosu od 
77.128,75 kuna s PDV-om. 
 

Članak 2. 
 

Općinsko vijeće Općine Župe dubrovačka 
ovlašćuje Općinskog načelnika da zaključi 
ugovor o povjeravanje obavljanja komunalne 
djelatnosti na temelju pisanog ugovora o 
obavljanju komunalne djelatnosti održavanja 
protupožarnih putova na području Općine 
Župa dubrovačka u 2016. godini s 
ponuditeljem obrt BAN-PROMET vl. Vicko 
Kristović iz Zavrelja, Zavrelje 34, OIB 
14561873998 u ukupnom iznosu od 
77.128,75 kuna s PDV-om. 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka Općinskog vijeća Općine Župe 
dubrovačke je konačna. 

 
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 obrt BAN-
PROMET vl. Vicko Kristović iz Zavrelja, 
Zavrelje 34 dostavio je dana 29. ožujka 
2016. godine prihvatljivu ponudu – 
troškovnik za obavljanje komunalne 
djelatnosti održavanja protupožarnih putova 
na području Općine Župa dubrovačka u 
2016. godini u ukupnom iznosu od 
77.128,75 kuna s PDV-om. 

Obzirom da je člancima 3. i 5. 
navedene Odluke propisano da odluku o 
odabiru ponuditelja donosi Općinsko vijeće, 
a ugovor s odabranim ponuditeljem sklapa 
Općinski načelnik riješeno je kao u izreci 
ove Odluke. 
 
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: 363-01/16-01/24                                                     
URBROJ: 2117/08-02-16-2 
 
Srebreno, 29. travnja 2016. 
 

Potpredsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                    

Lovorko Klešković, v.r. 
 
 
3. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09 i 6/13), te članka 5. 
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 23. sjednici održanoj 
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dana  29. travnja 2016. godine donijelo je 
sljedeću 

 
O D L U K U  

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 
povjeravanje obavljanja poslova izrade 

troškovnika i stručnog nadzora nad 
komunalnom djelatnosti 

na temelju pisanog ugovora o održavanju 
protupožarnih putova na području Općine 

Župa dubrovačka u 2016. godini   
 

Članak 1. 

Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda 
broj 14/16 od 31.03.2016. godine tvrtke 
SKLOP-ING d.o.o. iz Mlina, Put 
Dragovoljaca Domovinskog rata 25, OIB: 
68648044574 za obavljanje poslova izrade 
troškovnika i stručnog nadzora nad 
komunalnom djelatnosti održavanja 
protupožarnih putova na području Općine 
Župa dubrovačka u 2016. godini u iznosu od 
ukupno 2.500,00 kuna s PDV-om. 

 
Članak 2. 

Općinsko vijeće Općine Župe dubrovačka 
ovlašćuje Općinskog načelnika da zaključi 
ugovor o povjeravanje obavljanja poslova 
izrade troškovnika i stručnog nadzora nad 
komunalnom djelatnosti na temelju pisanog 
ugorova  o održavanju protupožarnih putova 
na području Općine Župa dubrovačka u 
2016. godini s ponuditeljem tvrtka SKLOP-
ING d.o.o. iz Mlina, Put Dragovoljaca 
Domovinskog rata 25, OIB: 68648044574 u 
ukupnom iznosu od 2.500,00 kuna s PDV-
om. 

Članak 3. 
 

Ova Odluka Općinskog vijeća Općine Župe 
dubrovačke je konačna. 

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 tvrtka 
SKLOP-ING d.o.o. iz Mlina, Put 
Dragovoljaca Domovinskog rata 25, OIB: 
68648044574 dostavila je dana 31. ožujka 
2016. godine prihvatljivu ponudu za 
obavljanje poslova izrade troškovnika i 
stručnog nadzora nad komunalnom 
djelatnosti na temelju pisanog ugorova  o 
održavanju protupožarnih putova na 
području Općine Župa dubrovačka u 2016. 
godini u ukupnom iznosu od 2.500,00 kuna s 
PDV-om. 

Obzirom da je člancima 3. i 5. 
navedene Odluke propisano da odluku o 
odabiru ponuditelja donosi Općinsko vijeće, 
a ugovor s odabranim ponuditeljem sklapa 
Općinski načelnik riješeno je kao u izreci 
ove Odluke. 
 
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: 363-01/16-01/25                                                      
URBROJ: 2117/08-02-16-2 
 
Srebreno, 29. travnja 2016. 

Potpredsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                    
Lovorko Klešković, v.r. 

 
 


