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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 26. 
sjednici održanoj 7. studenoga 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, 7/16 i 16/16) u 
članku 3. iznos „70.776.016,63 kuna“ 
mijenja se u iznos „60.151.321,54 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: 2117/08-02-16-4 

 
Srebreno, 7. studenoga 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                    

Mato Previšić, v.r. 
 
 
2. 
 
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, 90/11, 
144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i 
članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(„Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka“, broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 26. 
sjednici održanoj dana 7. studenoga 2016., 
donijelo je  
 

IZMJENE I DOPUNE 
Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2016. godinu 
 
 

 Program održavanja komunalne 
infrastrukture za 2016. godinu („Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka“, broj 
28/15 i 7/16) mijenja se na slijedeći način: 
 
 U podnaslovu „Predmet programa“ u 
drugom pasusu riječi „u ukupnom iznosu od 
4.930.000,00 kuna“ mijenjaju se u „u 
ukupnom iznosu od 4.600.000,00 kuna“, a 
riječi „u iznosu od 4.800.000,00 kuna“ u 
riječi „u iznosu od 2.700.000,00 kuna“.  
 
 U podnaslovu „1.1. Održavanje 
zelenih javnih površina“ u zadnjem pasusu 
riječi „Procjena troškova:……1.500.000,00 
kuna“ mijenjaju se u „Procjena 
troškova:………...1.000.000,00 kuna“. 
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 U podnaslovu „2.7. Održavanje 
nogostupa na razvrstanim i nerazvrstanim 
cestama“ riječi „u iznosu od 2.900.000,00 
kuna“ mijenjaju se u riječi „u iznosu od 
2.785.000,00 kuna“, a u zadnjem pasusu 
riječi „Procjena troškova:……2.900.000,00 
kuna“ mijenjaju se u „Procjena 
troškova:……….1.500.000,00 kuna“. 
 
 U podnaslovu „3. Održavanje javne 
rasvjete“ riječi „u iznosu od 530.000,00 
kuna“ mijenjaju se u riječi „u iznosu od 
315.000,00 kuna“, a u zadnjem pasusu riječi 
„Procjena troškova:……….450.000,00 
kuna“ mijenjaju se u „Procjena 
troškova:……….200.000,00 kuna“. 
 

 Ove Izmjene i dopune  Programa 
stupaju na snagu osam dana od dana objave 
u „Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka“, a primjenjivat će se tijekom 
2016. godine. 
 
KLASA: 363-01/15-01/149 
URBROJ: 2117/08-02-16-3 
 
Srebreno, 7. studenoga 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                               
Mato Previšić, v.r. 

 
 
3. 
 
Na temelju članka 30. stavka 4. 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, 90/11, 
144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i 
članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(„Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka“, broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 26. 

sjednici održanoj dana 7. studenoga 2016. 
godine, donijelo je  
 

IZMJENE I DOPUNE 
Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2016.                               
 
Program gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2016. godinu 
(„Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka“, broj 28/15 i 7/16) mijenja se 
na slijedeći način: 
 
U uvodu Programa u zadnjem pasusu riječi 
„u iznosu od 3.000.000,00 kuna“ mijenjaju 
se u riječi „u iznosu od 1.730.000,00 kuna“. 
 
U podnaslovu Ulaganja u groblja u drugom 
pasusu riječi „u iznosu od 19.826.000.000,00 
kn“ mijenjaju se u riječi „u iznosu od 
12.678.875,00 kn“, a riječi „iznos od 
900.000,00 kuna“ u riječi „iznos od 
519.000,00 kuna“. 
 
U podnaslovu Ulaganja u nerazvrstane ceste 
u prvom pasusu u drugoj točki riječi „u 
iznosu od 200.000,00 kn“ mijenjaju se u 
riječi „u iznosu od 350.000,00 kn“,  u trećoj 
točki riječi „u iznosu od 50.000,00 kn“ 
mijenjaju se u riječi „u iznosu od 260.000,00 
kn“u četvrtoj točki riječi „u iznosu od 
500.000,00 kn“ mijenjaju se u riječi „u 
iznosu od 1.500.000,00 kn“, peta točka se 
briše, u šestoj točki riječi „u iznosu od 
260.000,00 kn“ mijenjaju se u riječi „u 
iznosu od 300.000,00 kn“, sedma točka se 
briše, deseta točka se briše, u jedanaestoj 
točki riječi „u iznosu od 450.000,00 kn“ 
mijenjaju se u riječi „u iznosu od 500.000,00 
kn“, dvanaesta točka se briše, u trinaestoj 
točki riječi „u iznosu od 87.000,00 kn“ 
mijenjaju se u riječi „u iznosu od 65.000,00 
kn“, u četrnaestoj točki riječi „u iznosu od 
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270.000,00 kn“ mijenjaju se u riječi „u 
iznosu od 215.000,00 kn“, petnaesta točka se 
briše, 
a u drugom pasusu riječi „u iznosu od 
7.717.000,00 kn“ mijenjaju se u „u iznosu od 
5.990.000,00 kn“, a riječi „iznos od 
900.000,00 kuna“ u riječi „iznos od 
519.000,00 kuna“. 
 
U podnaslovu Ulaganja u javno prometne 
površine u prvom pasusu u prvoj točki riječi 
„u iznosu od 900.000,00 kn“ mijenjaju se u 
riječi „u iznosu od 650.000,00 kn“, u drugoj 
točki riječi „u iznosu od 1.500.000,00 kn“ 
mijenjaju se u riječi „u iznosu od 790.000,00 
kn“, u trećoj točki riječi „u iznosu od 
300.000,00 kn“ mijenjaju se u riječi „u 
iznosu od 320.000,00 kn“ i u četvrtoj točki 
riječi „u iznosu od 150.000,00 kn“ mijenjaju 
se u riječi „u iznosu od 50.000,00 kn“ 
a u trećem pasusu riječi „u iznosu od 
2.850.000,00 kn“ mijenjaju se u „u iznosu od 
1.490.000,00 kn“, a riječi „iznos od 
900.000,00 kuna“ u riječi „iznos od 
519.000,00 kuna“. 
 
U podnaslovu Ulaganja u javnu rasvjetu u 
drugom pasusu u prvoj točki riječi „u iznosu 
od 300.000,00 kn“ mijenjaju se u riječi „u 
iznosu od 100.000,00 kn“, u drugoj točki 
riječi „u iznosu od 200.000,00 kn“ mijenjaju 
se u riječi „u iznosu od 130.000,00 kn“, 
a u trećem pasusu riječi „u iznosu od 
1.320.000,00 kn“ mijenjaju se u „u iznosu od 
1.050.000,00 kn“, a riječi „iznos od 
300.000,00 kuna“ u riječi „iznos od 
173.000,00 kuna“. 
  
 
Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na 
snagu osam dana od dana objave u 
„Službenom glasniku Općine Župa 

dubrovačka“, a primjenjivat će se tijekom 
2016. godine.  

 
KLASA: 363-01/15-01/148 
URBROJ: 2117/08-02-16-3 
 
Srebreno, 7. studenoga 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                    
Mato Previšić, v.r. 

 
 
4. 
 
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, 90/11, 
144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i 
članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(„Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka“, broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 26. 
sjednici održanoj dana 7. studenoga 2016., 
donijelo je  
 

IZMJENE I DOPUNE 
Programa obavljanja komunalnih 
djelatnosti od lokalnog značenja 

za Općinu Župa dubrovačka u 2016.  
 
 

 Program obavljanja komunalnih 
djelatnosti od lokalnog značenja za Općinu 
Župa dubrovačka u 2016. godini („Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka“, broj 
28/15 i 7/16) mijenja se na slijedeći način: 
 

 U podnaslovu 7. Uređenje i održavanje 
okoliša škola, dječjih i školskih igrališta 
riječi „Procjena troškova:……140.000,00 
kuna“ mijenjaju se u „Procjena 
troškova:……150.000,00 kuna“. 
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 U podnaslovu 11. Održavanje 
športskih objekata riječi „Procjena 
troškova:……50.000,00 kuna“ mijenjaju se 
u „Procjena troškova:……100.000,00 kuna“. 
 
 Ove Izmjene i dopune  Programa 
stupaju na snagu osam dana od dana objave 
u „Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka“, a primjenjivat će se tijekom 
2016. godine. 
 
KLASA: 363-01/15-01/150 
URBROJ: 2117/08-02-16-3 
 
Srebreno, 7. studenoga 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                               
Mato Previšić, v.r. 

 
 
5. 
 
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, 90/11, 
144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i 
članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(„Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka“, broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 26. 
sjednici održanoj dana 7. studenoga 2016. 
godine donijelo je  
 

IZMJENE I DOPUNE 
P  R  O  G  R  A  M A 

održavanja nerazvrstanih cesta za 2016. 
  
 Program održavanja nerazvrstanih 
cesta za 2016. godinu („Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka“, broj 07/16) 
mijenja se na slijedeći način: 

 
 U pasusu A 100304 - CESTE  iznos 
„2.900.000,00 kn“ mijenja se u iznos 
„2.785.000,00 kn“, a riječi „u ukupnom 
iznosu od 2.900.000,00 kuna“ mijenjaju se u 
riječi „u ukupnom iznosu od 2.785.000,00 
kuna“. 
 
 U pasusu 42.31. Ostale usluge tekućeg 
održavanja – ugibališta iznosi „650.000,00 
kn“ mijenjaju se u iznose „605.000,00 kn“. 
 
 U pasusu 73.4. Geodetsko katastarske 
usluge – ucrtavanje cesta iznosi „200.000,00 
kuna“ mijenjaju se u iznose „130.000,00 
kuna“. 
 
 
 Ove Izmjene i dopune Programa 
stupaju na snagu osmog dana od dana objave 
u „Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka“, a provodit će se tijekom 2016. 
godine. 
 
KLASA: 340-03/16-01/02 
URBROJ: 2117/08-02-16-2 
 
Srebreno, 7. studenoga 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                    
Mato Previšić, v.r. 

 
 
6. 
 
Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o 
postupanju s nezakonito izgrađenim 
zgradama (''Narodne novine'', broj: 86/12, 
143/13) i članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj: 08/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 26. 
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sjednici održanoj dana 7. studenoga 2016. 
godine, donijelo je  

 
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

utroška sredstava od naknade za 
zadržavanje nezakonito  izgrađenih 
zgrada u prostoru za 2016. godinu 

 
Članak 1. 

  

U Programu utroška sredstava od 
naknade za zadržavanje nezakonito  
izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. 
godinu („Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka“, broj 28/15) u članku 1. riječi 
„u iznosu od 150.000,00 kuna“ mijenjaju se 
u riječi „u iznosu od 180.327,37 kuna“,  a u 
članku 2. stavku 1. riječi „u iznosu od 
50.000,00 kuna“ mijenjaju se u riječi „u 
iznosu od 123.000,00 kuna“. 
 

Članak 2. 
 

Ova Izmjena i dopuna Program stupa 
na snagu osam dana od dana objave u 
''Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka'', a provodit će se tijekom 2016. 
godine. 
 
KLASA: 363-01/15-01/108 
URBROJ: 2117/08-02-15-2 
 
Srebreno, 7. studenoga 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                               
Mato Previšić, v.r. 

 
 
7. 
 
Na temelju članka 30. Zakona o financiranju 
jedinica lokalne samouprave i uprave (NN 
117/93, 69/97, 33/00, 107/01, 150/02, 

147/03, 132/06, 26/07 – Odluka Ustavnog 
suda RH, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15) i 
članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka", br. 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 26. 
sjednici održanoj  7. studenoga 2016. godine 
donijelo je  
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o 

općinskim porezima  
 

Članak 1. 
 

U Odluci o općinskim porezima 
("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" Općine Župa dubrovačka», broj  
24/11) u članku 9. stavku 1. broj žiro-računa 
„2390001-1860200001“ mijenja se u „HR 
5924070001860200001“. 

 
Članak 2. 

 
U članku 17. stavku 1. broj žiro-

računa „2390001-1860200001“ mijenja se u 
„HR 5924070001860200001“. 

 
Članak 3. 

 
U članku 22. stavak 1. mijenja se i 

glasi:  
"Osobe iz članka 19. stavak 1. točka 

9. koje sezonski obavljaju obrt manje od 
pola kalendarske godine plaćaju porez na 
tvrtku u iznosu od 50% propisanog poreza iz 
članaka 19. i 20. ove odluke“. 
 

Članak 4. 
 

U članku 25. stavku 1. broj žiro-
računa „2390001-1860200001“ mijenja se u 
„HR 5924070001860200001“. 
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Članak 5. 
 

Sve nespomenute odredbe Odluke o 
općinskim porezima ("Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka", broj  24/11) 
ostaju nepromijenjene. 
 

Članak 6. 
 

Ova odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u "Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka". 
 
KLASA: 410-01/11-01/06     
URBROJ: 2117/08-02-16-2 
 
Srebreno, 7. studenoga 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                               
Mato Previšić, v.r. 

 
 
8. 
 
Na temelju stavka 2. članka 61.a Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (NN 33/01, 60/01 – 
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 
137/15), a u svezi odgovarajuće primjene 
Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12), 
članka 77. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 26. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 7. 
studenoga 2016. godine donijelo je  
 

O D L U K U 
o raspisivanju izbora za članove vijeća 

Mjesnog odbora Donji Brgat 
 

Raspisuju se izbori za članove vijeća 
mjesnog odbora Donji Brgat. 
 

Za dan izbora određuje se nedjelja 
11. prosinca 2016. godine kojeg će se dana 
izbori održati od 7:00 do 19:00 sati. 

 
Cjelokupno područje mjesnog odbora 

čini izbornu cjelinu. 
 

Prijedloge za članove vijeća mjesnog 
odbora mogu na propisanom obrascu 
kandidacijske liste podnijeti registrirane 
političke stranke u Republici Hrvatskoj 
kojima organizacijski oblik djeluje na 
području Općine Župa dubrovačka, ili 
najmanje 10 birača s područja jedinice 
mjesne samouprave u roku od 12 dana od 
dana raspisivanja izbora. 
 
 Utvrđuju se obrasci kandidacijskih 
lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora 
koji čine sastavni dio ovog Zaključka i isti se 
ne objavljuju u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''. 
 
             Ova Odluka stupa na snagu prvog 
dana od dana objave u "Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka". 

 
KLASA: 013-01/16-01/01 
URBROJ:2117/08-02-16-2 
 
Srebreno, 7. studenoga 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                    

Mato Previšić, v.r. 
 
 
9. 
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Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09 i 6/13), te članka 12. 
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 26. Sjednici održanoj 
dana 07. studenog 2016.  donijelo je sljedeću 

 
O D L U K U  

o zaključivanju dodatka 1. Ugovoru o 
povjeravanju obavljanja komunalne 

djelatnosti 
na temelju pisanog ugovora na Održavanju i 
asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području 

Općine Župa dubrovačke 2016. godini 
 

Članak 1. 
Odobrava se zaključivanje Dodatka 1. 
Ugovoru o povjeravanju obavljanja 
komunalne djelatnosti na temelju pisanog 
ugovora  na Održavanju i asfaltiranju 
nerazvrstanih cesta na području Općine Župa 
dubrovačke 2016. godini (U daljnjem tekstu: 
Dodatak 1. Ugovoru) s ponuditeljem 
Dubrovnik ceste d.d.,V. Nazora 8, 20000 
Dubrovnik, OIB: 60216477432. Dodatak 1. 
Ugovoru će se zaključiti radi odustajanja od 
dijela radova ugovorenih Ugovorom o 
povjeravanju obavljanja komunalne 
djelatnosti na Održavanju i asfaltiranju 
nerazvrstanih cesta na području Općine Župa 
dubrovačke 2016. godini od 23. ožujka 
2016. Godine klasa:340-03/16-01/07, urbroj: 
2117/08-07-16-11 (u daljnjem tekstu: 
Osnovni ugovor),te potrebe izvođenja 
dodatnih radova i produženje roka izvođenja 
radova ugovorenih Osnovnim ugovorom.  
 

Članak 2. 
Općinsko vijeće Općine Župe dubrovačka 
ovlašćuje Općinskog načelnika Općine Župa 

dubrovačka da zaključi Dodatak 1. Ugovoru 
o povjeravanje obavljanja komunalne 
djelatnosti na temelju pisanog ugovora na 
Održavanju i asfaltiranju nerazvrstanih cesta 
na području Općine Župa dubrovačka u 
2016. godini s ponuditeljem Dubrovnik ceste 
d.d.,V. Nazora 8, 20000 Dubrovnik, OIB: 
60216477432 radi odustajanja od dijela 
radova ugovorenih Osnovnim ugovorom u 
iznosu od 24.905,00 kn + PDV 25%,što 
ukupno iznosi 31.131,25 kn, i izvođenja 
dodatnih radova u iznosu47.049,00 kn + 
PDV 25%, što ukupno iznosi 58.811,25 kn, 
te produljenje roka izvođenja radova do 31. 
prosinca 2016., sukladno obrazloženju 
nadzornog inženjera Mate Malenice, 
dipl.ing.građ. od 24. listopada 2016. Godine 
i Mišljenju nadzornog inženjera Mate 
Malenice, dipl.ing.građ. od 17. listopada 
2016. godine, te zahtjevu izvođača od 13. 
listopada 2016. i ponudi izvođača od 24. 
listopada 2016. Koji čini sastavni dio ove 
Odluke. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka Općinskog vijeća Općine Župe 
dubrovačka 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) i 
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja 
za povjeravanje obavljanja komunalne 
djelatnosti na temelju pisanog ugovora na 
Održavanju i asfaltiranju nerazvrstanih cesta 
na području Općine Župa dubrovačke 2016. 
godini, koje je donijelo Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na svojoj 22. 
Sjednici održanoj dana 14. ožujka 2016. 
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godine, zaključio ugovor s ponuditeljem 
Dubrovnik ceste d.d.,V. Nazora 8, 20000 
Dubrovnik, OIB: 60216477432. Sukladno 
članku 12. Odluke o obavljanju komunalnih 
djelatnosti na temelju pisanog ugovora 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', br. 23/12,15/13) Odluku o 
zaključivanju dodatka ugovoru za dodatne 
radove za povjeravanje obavljanja 
komunalne djelatnosti na temelju pisanog 
ugovora na Održavanju i asfaltiranju 
nerazvrstanih cesta na području Općine Župa 
dubrovačke 2016. Godini donosi Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka sukladno 
obrazloženom prijedlogu Povjerenstva, koje 
je utvrdio Općinski načelnik Općine Župa 
dubrovačka i proslijedio ga Općinskom 
vijeću Općine Župa dubrovačka.  
Povjerenstvo predlaže zaključivanje Dodatka 
1. Ugovoru sukladno obrazloženju 
nadzornog inženjera Mate Malenice, 
dipl.ing.građ. od 24. listopada 2016. Godine 
i mišljenju nadzornog inženjera Mate 
Malenice, dipl.ing.građ. od 17. listopada 
2016. godine, te zahtjevu izvođača od 13. 
listopada 2016. i ponudi izvođača od 24. 
listopada 2016. U skladu s navedenim 
obrazloženjem potrebno je odustati od dijela 
već ugovorenih radova,te izvršiti dodatne 
radove koji nisu obuhvaćeni Osnovnim 
ugovorom,te produžiti rok izvođenja radova. 
 
Pouka o pravnom lijeku: 
Protiv ove odluke Općinskog vijeća Općine 
Župe dubrovačka nije dopuštena žalba već se 
može pokrenuti upravni spor pred Upravnim 
sudom Republike Hrvatske u roku 30 dana 
od primitka iste. 
 
KLASA: 340-03/16-01/47 
URBROJ: 2117/08-02-16-05 
 
Srebreno, 7. studenoga 2016. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                    

Mato Previšić, v.r. 
 
 
10. 

 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09 i 6/13), te članka 12. 
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 26. sjednici održanoj 
dana 07. studenog 2016.  donijelo je sljedeću 

 
O D L U K U  

o zaključivanju dodatka 1. Ugovoru o 
povjeravanju obavljanja komunalne 

djelatnosti 
na temelju pisanog ugovora na Održavanju 
nogostupa, skalinata, propusta, podzida itd. 

na području Općine Župa dubrovačka u 
2016. godini 

 
Članak 1. 

Odobrava se zaključivanje Dodatka 1. 
Ugovoru o povjeravanju obavljanja 
komunalne djelatnosti na temelju pisanog 
ugovora na Održavanju nogostupa, skalinata, 
propusta, podzida itd. na području Općine 
Župa dubrovačka u 2016. godini (U daljnjem 
tekstu: Dodatak 1. Ugovoru) s ponuditeljem 
Miletić d.o.o. iz Čilipa, Gabrili 18, OIB: 
76144694565. Dodatak 1. Ugovoru će se 
zaključiti radi odustajanja od dijela radova 
ugovorenih Ugovorom o povjeravanju 
obavljanja komunalne djelatnosti na 
Održavanju nogostupa, skalinata, propusta, 
podzida itd. na području Općine Župa 
dubrovačka u 2016. godini od 15. ožujka 



Općina Župa dubrovačka               Službeni glasnik broj 22               Srebreno, 7. studenoga 2016. 
 
 

  
10 

2016. godine klasa: 363-01/16-01/19, urbroj: 
2117/08-07-16-9 (u daljnjem tekstu: 
Osnovni ugovor), te potrebe izvođenja 
dodatnih radova i produženje roka izvođenja 
radova ugovorenih Osnovnim ugovorom.  
 

Članak 2. 
Općinsko vijeće Općine Župe dubrovačka 
ovlašćuje Općinskog načelnika Općine Župa 
dubrovačka da zaključi Dodatak 1. Ugovoru 
o  povjeravanje obavljanja komunalne 
djelatnosti na temelju pisanog ugovora na 
Održavanju nogostupa, skalinata, propusta, 
podzida itd. na području Općine Župa 
dubrovačka u 2016. godini s ponuditeljem 
Miletić d.o.o. iz Čilipa, Gabrili 18, OIB: 
76144694565, radi odustajanja od dijela 
radova ugovorenih Osnovnim ugovorom u 
iznosu od 22.374,88kn + PDV 25%, što 
ukupno iznosi 27.968,60 kn i izvođenja 
dodatnih radova u iznosu 86.130,58 kn + 
PDV 25%, što ukupno iznosi 107.663,23kn, 
te produljenje roka izvođenja radova do 31. 
prosinca 2016., sukladno obrazloženju 
nadzornog inženjera Mate Malenice, 
dipl.ing.građ. od 18. listopada 2016. Godine 
i Mišljenju nadzornog inženjera Mate 
Malenice, dipl.ing.građ. od 18. listopada 
2016. godine, te zahtjevu izvođača od 07. 
listopada 2016. i ponudi izvođača od 18. 
listopada 2016. koji čini sastavni dio ove 
Odluke. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka Općinskog vijeća Općine Župe 
dubrovačka 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) i 
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja 
za povjeravanje obavljanja komunalne 
djelatnosti na temelju pisanog ugovora na 
Održavanju nogostupa, skalinata, propusta, 
podzida itd. na području Općine Župa 
dubrovačka u 2016. godini, koje je donijelo 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
svojoj 22. Sjednici održanoj dana 14. ožujka 
2016. godine, zaključio ugovor s 
ponuditeljem Miletić d.o.o. iz Čilipa, Gabrili 
18, OIB: 76144694565. Sukladno članku 12. 
Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti 
na temelju pisanog ugovora (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', 
br.23/12,15/13) Odluku o zaključivanju 
dodatka ugovoru za dodatne radove za 
povjeravanje obavljanja komunalne 
djelatnosti na temelju pisanog ugovora na 
Održavanju nogostupa, skalinata, propusta, 
podzida itd. na području Općine Župa 
dubrovačka u 2016. godini donosi Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka sukladno 
obrazloženom prijedlogu Povjerenstva, koje 
je utvrdio Općinski načelnik Općine Župa 
dubrovačka i proslijedio ga Općinskom 
vijeću Općine Župa dubrovačka.  
Povjerenstvo predlaže zaključivanje Dodatka 
1. Ugovoru sukladno obrazloženju 
nadzornog inženjera Mate Malenice, 
dipl.ing.građ.od 18. listopada 2016. Godine i 
mišljenju nadzornog inženjera Mate 
Malenice, dipl.ing.građ. od 18. listopada 
2016. godine, te zahtjevu izvođača od 07. 
listopada 2016. i ponudi izvođača od 18. 
listopada 2016. U skladu s navedenim 
obrazloženjem potrebno je odustati od dijela 
već ugovorenih radova, te izvršiti dodatne 
radove koji nisu obuhvaćeni Osnovnim 
ugovorom, te produžiti rok izvođenja 
radova. 
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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: 340-03/16-01/46 
URBROJ: 2117/08-02-16-05 
 
Srebreno, 7. studenoga 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                               
Mato Previšić, v.r. 

 
 
11. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09 i 6/13), te članka 12. 
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 26. sjednici održanoj 
dana 7. studenog 2016.  donijelo je sljedeću 

 
O D L U K U  

o zaključivanju dodatka 1. Ugovoru o 
povjeravanju obavljanja komunalne 

djelatnosti 
na temelju pisanog ugovora za Nabavu i 

iscrtavanje horizontalne i vertikalne 
signalizacije i umjetnih izbočina 

 
Članak 1. 

Odobrava se zaključivanje Dodatka 1. 
Ugovoru o povjeravanju obavljanja 
komunalne djelatnosti na temelju pisanog 
ugovora za Nabavu i iscrtavanje 
horizontalne i vertikalne signalizacije i 

umjetnih izbočina (U daljnjem tekstu: 
Dodatak 1. Ugovoru) s ponuditeljem 
Signalizacija d.o.o., Trakošćanska 30, 10000 
Zagreb, OIB: 72088487085. Dodatak 1. 
Ugovoru će se zaključiti radi odustajanja od 
dijela isporuke i izvršenja roba i usluga 
ugovorenih Ugovorom o povjeravanju 
obavljanja komunalne djelatnosti za Nabavu 
i iscrtavanje horizontalne i vertikalne 
signalizacije i umjetnih izbočina od 30. 
svibnja 2016. godine klasa: 340-03/16-
01/16, urbroj: 2117/08-07-16-10 (u daljnjem 
tekstu: Osnovni ugovor),te potrebe isporuke 
i izvršenja dodatnih roba i usluga i 
produženje roka izvršenja i isporuke 
ugovorenih Osnovnim ugovorom.  
 

Članak 2. 
Općinsko vijeće Općine Župe dubrovačka 
ovlašćuje Općinskog načelnika Općine Župa 
dubrovačka da zaključi Dodatak 1. Ugovoru 
o povjeravanje obavljanja komunalne 
djelatnosti na temelju pisanog ugovora za 
Nabavu i iscrtavanje horizontalne i 
vertikalne signalizacije i umjetnih izbočina s 
ponuditeljem Signalizacija d.o.o., 
Trakošćanska 30, 10000 Zagreb, OIB: 
72088487085radi odustajanja od dijela 
isporuke i izvršenja roba i usluga ugovorenih 
Osnovnim ugovorom u iznosu od9.737,50 
kn + PDV 25%, što ukupno iznosi 12.171,88 
kn i isporuke i izvršenja dodatnih roba i 
usluga u iznosu15.036,25 kn + PDV 25%, 
što ukupno iznosi 18.795,31 kn, te 
produljenje roka izvođenja radova do 31. 
prosinca 2016., sukladno obrazloženju 
nadzornog inženjera Mate Malenice, 
dipl.ing.građ. od 26. listopada 2016. godine i 
Mišljenju nadzornog inženjera Mate 
Malenice, dipl.ing.građ. od 26. listopada 
2016. godine, te ponudi izvođača od 26. 
listopada 2016. koji čini sastavni dio ove 
Odluke. 
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Članak 3. 
Ova Odluka Općinskog vijeća Općine Župe 
dubrovačka 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) i 
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja 
za povjeravanje obavljanja komunalne 
djelatnosti na temelju pisanog ugovora za 
Nabavu i iscrtavanje horizontalne i 
vertikalne signalizacije i umjetnih izbočina, 
koje je donijelo Općinsko vijeće Općine 
Župa dubrovačka na svojoj 24. sjednici 
održanoj dana 16. svibnja 2016. godine 
zaključio ugovor s ponuditeljem 
Signalizacija d.o.o., Trakošćanska 30, 10000 
Zagreb, OIB: 72088487085. Sukladno 
članku 12. Odluke o obavljanju komunalnih 
djelatnosti na temelju pisanog ugovora 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', br. 23/12,15/13,18/13) Odluku 
o zaključivanju dodatka ugovoru za isporuku 
i izvršenje dodatnih roba i usluga za 
povjeravanje obavljanja komunalne 
djelatnosti na temelju pisanog ugovora za 
Nabavu i iscrtavanje horizontalne i 
vertikalne signalizacije i umjetnih izbočina 
donosi Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka sukladno obrazloženom 
prijedlogu Povjerenstva, koje je utvrdio 
Općinski načelnik Općine Župa dubrovačka 
i proslijedio ga Općinskom vijeću Općine 
Župa dubrovačka.  
Povjerenstvo predlaže zaključivanje Dodatka 
1. Ugovoru sukladno obrazloženju 
nadzornog inženjera Mate Malenice, 
dipl.ing.građ. od 26. listopada 2016. godine i 
mišljenju nadzornog inženjera Mate 

Malenice, dipl.ing.građ. od 26. listopada 
2016. godine, te ponudi izvršitelja od 26. 
listopada 2016. U skladu s navedenim 
obrazloženjem potrebno je odustati od dijela 
već ugovorenih roba i usluga, te isporučiti i 
izvršiti dodatnu robu i usluge koji nisu 
obuhvaćeni Osnovnim ugovorom,te 
produžiti rok izvršenja ugovora. 
 
Pouka o pravnom lijeku: 
Protiv ove odluke Općinskog vijeća Općine 
Župe dubrovačka nije dopuštena žalba već se 
može pokrenuti upravni spor pred Upravnim 
sudom Republike Hrvatske u roku 30 dana 
od primitka iste. 

 
KLASA: 340-01/16-01/86 
URBROJ: 2117/08-02-16-3 
 
Srebreno, 7. studenoga 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                    

Mato Previšić, v.r. 
 
 
12. 
 
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 26. sjednici održanoj 
dana 07. studenog 2016. donijelo je sljedeću 

 
O D L U K U  

odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 
povjeravanje obavljanja komunalne 

djelatnosti 
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na temelju pisanog ugovora za Nabavu i 
iscrtavanje horizontalne i vertikalne 

signalizacije i umjetnih izbočina II faza 
 

Članak 1. 
 

Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda 
ponuditelja SIGNALIZACIJA d.o.o., 
Trakošćanska 30, 10000 Zagreb, OIB: 
72088487085 od 20. listopada 2016.u iznosu 
63.980,00 kn  + PDV 25%, što ukupno 
iznosi 79.975,00 kn, koja je sastavni dio ove 
Odluke. 
 

Članak 2. 
 

Općinsko vijeće Općine Župe dubrovačka 
ovlašćuje Općinskog načelnika da zaključi 
ugovor o povjeravanje obavljanja komunalne 
djelatnosti na temelju pisanog ugovora za 
Nabavu i iscrtavanje horizontalne i 
vertikalne signalizacije i umjetnih izbočina 
II faza s ponuditeljem SIGNALIZACIJA 
d.o.o., Trakošćanska 30, 10000 Zagreb, OIB: 
72088487085 u iznosu 63.980,00 kn  + PDV 
25%, što ukupno iznosi 79.975,00 kn. 
 

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 
pismeno traženje Općine Župa dubrovačka 
tvrtka SIGNALIZACIJA d.o.o., 
Trakošćanska 30, 10000 Zagreb, OIB: 
72088487085dostavila je dana 20. listopada 
2016. godine prihvatljivu ponudu za Nabavu 

i iscrtavanje horizontalne i vertikalne 
signalizacije i umjetnih izbočina II faza. 
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: 363-01/16-01/79 
URBROJ: 2117/08-02-16-3 
 
Srebreno, 7. studenoga 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                    
Mato Previšić, v.r. 

 
 
13. 
 
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 na svojoj 26. sjednici održanoj 
dana 07. studenog 2016.  donijelo je sljedeću 

 
 

O D L U K U  
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 

povjeravanje obavljanja komunalne 
djelatnosti 
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na temelju pisanog ugovora radi otklanjanja 
kvarova i oštećenja na objektima rasvjete  
na sportskim igralištima u Platu i Čibači 

 
Članak 1. 

Prihvaća se ponuda ponuditelja AŠPRIN 
d.o.o. iz Mlina, Međine 26, OIB: 
52829782706 od 14. srpnja 2016. u iznosu 
od 28.123,00 kuna + PDV 25%, što ukupno 
iznosi 35.153,75 kuna za povjeravanje 
obavljanja komunalne djelatnosti na temelju 
pisanog ugovora radi otklanjanja kvarova i 
oštećenja na objektima rasvjete na sportskim 
igralištima u Platu i Čibači, sukladno 
Izvješću nadzornog inženjera Mihajla 
Kneževića, dipl.ing.el. od 20. srpnja 2016., 
koje je sastavni dio ove Odluke. 
 

Članak 2. 
Općinsko vijeće Općine Župe dubrovačka 
ovlašćuje Općinskog načelnika da zaključi 
ugovor o povjeravanje obavljanja komunalne 
djelatnosti na temelju pisanog ugovora radi 
otklanjanja kvarova i oštećenja na objektima 
rasvjete na sportskim igralištima u Platu i 
Čibači s ponuditeljem AŠPRIN d.o.o. iz 
Mlina, Međine 26, OIB: 52829782706 u 
iznosu od 28.123,00 kuna + PDV 25%, što 
ukupno iznosi 35.153,75 kuna. 
 

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

 
O b r a z l o ž 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 ponuditelj 
AŠPRIN d.o.o. iz Mlina, Međine 26, OIB: 
52829782706 je dostavio prihvatljivu 

ponudu za  otklanjanja kvarova i oštećenja 
na objektima rasvjete na sportskim 
igralištima u Platu i Čibači. 
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: 310-02/16-01/12                                                      
URBROJ: 2117/08-02-16-3 
 
Srebreno, 7. studenoga 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                    

Mato Previšić, v.r. 
 
 
14. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09), 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 na 
svojoj 26. sjednici održanoj dana 07. 
studenog 2016.  donijelo je sljedeću 
 

O D L U K U 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 

povjeravanje obavljanja komunalne 
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djelatnosti na temelju pisanog ugovora radi 
izrade troškovnika 

i obavljanja stručnog nadzora na otklanjanju 
kvarova i oštećenja na objektima rasvjete  
na sportskim igralištima u Platu i Čibači 

 
Članak 1. 

Prihvaća se ponuda tvrtke INŽENJERSKI 
BIRO KNEŽEVIĆ d.o.o. iz Dubrovnika, Iva 
Vojnovića 31, OIB 66618788371 od 14. 
srpnja 2016. godine za povjeravanje 
obavljanja komunalne djelatnosti na temelju 
pisanog ugovora radi izrade troškovnika i 
obavljanja stručnog nadzora na otklanjanju 
kvarova i oštećenja na objektima rasvjete  
na sportskim igralištima u Platu i Čibači u 
iznosu 4.800,00 kn + PDV 25%, što ukupno 
iznosi 6.000,00 kn. Ponuda ponuditelja od 
14. srpnja 2016. sastavni je dio ove Odluke. 
 

Članak 2. 
Općinsko vijeće Općine Župe dubrovačka 
ovlašćuje Općinskog načelnika da zaključi 
ugovor o povjeravanje obavljanja komunalne 
djelatnosti na temelju pisanog ugovora radi 
izrade troškovnika i obavljanja stručnog 
nadzora na otklanjanju kvarova i oštećenja 
na objektima rasvjete na sportskim 
igralištima u Platu i Čibači s ponuditeljem 
INŽENJERSKI BIRO KNEŽEVIĆ d.o.o. iz 
Dubrovnika, Iva Vojnovića 31, OIB 
66618788371 u iznosu 4.800,00 kn + PDV 
25%, što ukupno iznosi 6.000,00 kn. 

 
Članak 3. 

Ova Odluka Općinskog vijeća Općine Župe 
dubrovačke je konačna. 

 
O b r a z l o ž 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 
INŽENJERSKI BIRO KNEŽEVIĆ d.o.o. iz 
Dubrovnika, Iva Vojnovića 31 je dana 14. 
srpnja 2016. godine dostavio prihvatljivu 
ponudu za obavljanje komunalne djelatnosti 
na temelju pisanog ugovora radi izrade 
troškovnika i obavljanja stručnog nadzora na 
otklanjanju kvarova i oštećenja na objektima 
rasvjete na sportskim igralištima u Platu i 
Čibači 

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. 

 
KLASA: 310-02/16-01/09 
URBROJ: 2117/08-02-16-2 
 
Srebreno, 7. studenoga 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                    
Mato Previšić, v.r. 

 
 
15. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 08/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 26. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 7. 
studenoga 2016. godine donijelo je  
 

ZAKLJUČAK 
 

1) Prihvaća se Ugovor o međusobnim 
pravima i obvezama u svezi gradnje 
pristupne prometnice s Vickom 
Handabaka, Dubrovnik, Bana Josipa 
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Jelačića 75 OIB: 11063481832 (u 
daljnjem tekstu: Investitor). 

 
2) Predmetni Ugovor sastavni je dio 

ovog Zaključka. 
 

3) Ovlašćuje se Općinski načelnik za 
potpis Ugovora. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Sukladno zahtjevu investitora, za izdavanje 
suglasnosti za izgradnju pristupne 
prometnice na dijelu čest. zem. 540/2 (k.o. 
Brašina - stara izmjera) tj. na dijelu čest. 
zem. 331 (k.o. Brašina - nova izmjera), a 
prema Glavnom projektu izrađenom od 
strane tvrtke TehnoIng d.o.o. d.o.o., oznaka 
projekta TD 07/14, a sve sukladno članku 
165. Zakona o prostornom uređenju 
(Narodne novine 153/13) rješava se kao u 
izreci ovog zaključka. 

 
KLASA: 350-07/16-01/107 
URBROJ: 2117/08-02-16-2 
 
Srebreno, 7. studenoga 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                               
Mato Previšić, v.r. 

 
 
16. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 08/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 26. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 7. 
studenoga 2016. godine donijelo je  
 

ZAKLJUČAK 
 

1) Prihvaća se Ugovor o međusobnim 
pravima i obvezama u svezi gradnje 
pristupne prometnice s Antunom 
Tonković, Mlini, Zavrelje 24, OIB: 
00621678155 i Marijom Sorić, 
Dubrovnik, Bunićeva poljana 1, OIB: 
28579928482, po opunomoćeniku 
Mariu Obradoviću, Dubrovnik, 
Vukovarska 22, OIB: 83469973765 
(u daljnjem tekstu: Investitor). 

 
2) Predmetni Ugovor sastavni je dio 

ovog Zaključka. 
 

3) Ovlašćuje se Općinski načelnik za 
potpis Ugovora. 

 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
Sukladno zahtjevu investitora, za izdavanje 
suglasnosti za izgradnju pristupne 
prometnice na dijelu čest. zem. 413/1, 415 
(k.o. Zavrelje - stara izmjera) tj. na dijelu 
čest. zem. 267, 289 (k.o. Zavrelje - nova 
izmjera), a prema Glavnom projektu 
izrađenom od strane tvrtke TehnoIng d.o.o. 
d.o.o., oznaka projekta TD 35/16, a sve 
sukladno članku 165. Zakona o prostornom 
uređenju (Narodne novine 153/13) rješava se 
kao u izreci ovog zaključka. 

 
KLASA: 350-07/16-01/108 
URBROJ: 2117/08-02-16-2 
 
Srebreno, 7. studenoga 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                    

Mato Previšić, v.r. 
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17. 
 
Na temelju članka 144. Zakona o rudarstvu 
(''Narodne novine'', broj 56/12, 14/14), 
članka 5. stavka 2. Pravilnika o postupanju s 
viškom iskopa koji predstavlja mineralnu 
sirovinu kod izvođenja građevinskih radova 
(''Narodne novine'', broj 79/14), članka 35. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (''Narodne novine'',broj 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 34. 
Statuta Općine Župa dubrovačka (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj 
08/09 i 6/13), Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka na 26. sjednici Općinskog vijeća 
održanoj dana 7. studenoga 2016. godine 
donijelo je  
 

ODLUKU 
o lokaciji za odlaganje viška iskopa koji 

predstavlja mineralnu sirovinu kod 
izvođenja građevinskih radova 

 
Članak 1. 

 
Nekretnina označena kao čest.zem. 32/1, 
upisana u z.k.ul. 260, k.o. Čibača, pašnjak, 
ukupne površine 40037 m2, određuje se kao 
privremena lokacija za odlaganje viška 
iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu 
kod izvođenja radova na izgradnji pristupne 
ceste za buduće groblje Dubac. 

 
Članak 2. 

 
Za vrijeme izvođenja radova na izgradnji 
pristupne ceste za buduće groblje Dubac, 
izvoditelju se daje na korištenje privremena 

lokacija iz članka 1. ove Odluke koju je isti 
dužan osigurati pod jednakim uvjetima kao i 
gradilište. 

 
Članak 3. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ''Službenim glasniku Općine 
Župa dubrovačka''. 

 
O b r a z l o ž e n j e: 

 
Člankom 144. stavkom 1. Zakona o 

rudarstvu (''Narodne novine'', broj 56/12, 
14/14) propisano je da ako se prilikom 
građenja građevina koje se grade sukladno 
propisima o gradnji preostane višak iskopa 
koji se ne ugrađuje u obuhvat te građevine, a 
sadrži mineralnu sirovinu, investitor je dužan 
višak iskopa staviti na raspolaganje 
Republici Hrvatskoj kao vlasniku. Člankom 
5. stavkom 2. Pravilnika o postupanju s 
viškom iskopa koji predstavlja mineralnu 
sirovinu kod izvođenja građevinskih radova 
(''Narodne novine'', broj 79/14), propisana je 
obveza jedinice lokalne samouprave na 
određivanje lokacije za odlaganje viška 
iskopa u slučaju da jedinica područne 
samouprave nije isto učinila. 

Općina Župa dubrovačka investitor je 
radova na izgradnji pristupne ceste za 
buduće groblje Dubac. Da bi se čim prije 
započelo s radovima na predmetnoj cesti, 
nužno je da Općina Župa dubrovačka 
sukladno gore navedenim pravnim propisima 
odredi privremenu lokaciju na kojoj će se na 
odgovarajući način deponirati višak 
iskopnog materijala. Traženo je da ta čestica 
bude u vlasništvu Općine Župa dubrovačka. 
Kako Općina ne raspolaže s takvom 
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česticom, zatraženo je dopisom dana 7. 
listopada 2016. godine od društva PGM 
Ragusa d.d. da izvijesti Općinu o 
mogućnostima privremenog deponiranja 
unutar kamenoloma Dubac. Dopisom od 10. 
listopada 2016. godine, društvo PGM 
Ragusa obavijestilo je Općinu da su u 
mogućnosti privremeno deponirati cca 
13.000 m3 mineralne sirovine u obuhvatu 
kamenoloma Dubac i to na čest.zem. 32/1, 
K.O. Čibača.  

Obzirom da je predmetna čestica, 
koja se nalazi u obuhvatu kamenoloma 
Dubac, svojim položajem, pristupom i 
veličinom ocijenjena kao prihvatljivija to je 
riješeno kao u izreci ove odluke. 

 
KLASA: 310-17/16-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-16-4 
 
Srebreno, 7. studenoga 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                               
Mato Previšić, v.r. 

 
 
18. 
 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15) i 
članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik'', br. 8/09 i 6/13), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
26. sjednici održanoj dana 7. studenoga 
2016. donijelo je sljedeću 
 

ODLUKU 
o provedbi ulaganja u izgradnju 

nerazvrstane ceste za groblje Dubac 
 

Članak 1. 
 

Općinsko Vijeće općine Župa dubrovačka 
suglasno je s provedbom ulaganja u 
izgradnju nerazvrstane ceste na području 
Općine Župa dubrovačka u okviru projekta 
izgradnje pristupne ceste ua buduće groblje 
Dubac. 
 
Navedeni projekt se prijavljuje na natječaj iz 
Mjere M07. Temeljne usluge i obnova sela u 
ruralnim područjima, Podmjere 7.2 Ulaganja 
u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta 
male infrastrukture, uključujući ulaganja u 
obnovljive izvore energije i uštedu energije, 
Operacije 7.2.2. Ulaganje u građenje 
nerazvrstanih cesta, iz Programa ruralnog 
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 
2014. - 2020. 

 
Članak 2. 

 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od 
dana objave u "Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka". 

 
KLASA: 340-03/16-01/52 
URBROJ:2117/08-02-16-1 
 
Srebreno, 7. studenoga 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                    
Mato Previšić, v.r. 
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19. 
 
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 26. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 7. 
studenoga 2016. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka Župi sv. Vlaha iz Stona 
odobrava novčanu pomoć, za obnovu župne 
crkve sv. Vlaha u Stonu, u iznosu od 
100.000,00 kuna s tim da će se ista isplatiti u 
dva dijela i to prvi dio u iznosu od 50.000,00 
kn u 2016. godini, a drugi dio u iznosu od 
50.000,00 kn u 2017. godini. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Zamolbom od 31. listopada 2016. 

godine Župa sv. Vlaha iz Stona obratila se 
Općini Župa dubrovačka tražeći novčanu 
pomoć za obnovu župne crkve sv. Vlaha u 
Stonu. 

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

 
KLASA: 402-07/16-01/97 
URBROJ:2117/08-02-16-2 
 
Srebreno, 7. studenoga 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                               
Mato Previšić, v.r. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


