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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  28. 
sjednici održanoj dana 14. ožujka 2017. 
godine, donijelo je  
 

O D L U K U  
o subvencioniranju troškova dječjeg vrtića 

 
Članak 1. 

 
Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji i način 
raspodjele sredstava za subvencioniranje 
troškova dječjeg vrtića za pedagošku godinu 
2016./2017. 

 
Članak 2. 

 
Pravo na subvencioniranje troškova dječjeg 
vrtića mogu ostvariti roditelji koji 
zadovoljavaju sve uvjete sukladno 
Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Župa 
dubrovačka, a koji su zbog nedovoljnog 
broja slobodnih mjesta u župskom dječjem 
vrtiću svoje dijete upisali u drugi vrtić. 
Maksimalna visina mjesečne subvencije koju 
roditelji mogu ostvariti za djecu koja 
pohađaju vrtiće izvan ustanove Dječjeg 
vrtića Župa dubrovačka je razlika 
ekonomske cijene utvrđene za tekuću 
pedagošku godinu i visine iznosa kojeg 
roditelji plaćaju u Dječjem vrtiću Župa 
dubrovčka. 

 
Članak 3. 

 
Zahtjev za ostvarivanjem prava iz članka 3. 
ove Odluke podnosi se Odsjeku za društvene 
djelatnosti i kulturu Općine Župa 
dubrovačka početkom pedagoške godine, a 
nakon objavljene bodovne liste Dječjeg 
vrtića Župa dubrovačka. 

 
Članak 4. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 
dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka“. 
 
KLASA: 402-07/17-01/14       
URBROJ: 2117/08-02-17-1 
 
Srebreno, 14. ožujka 2017. 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća 
 
                                 Mato Previšić, v.r. 
 
 
2. 
 
Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o 
socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14 i 
99/15) i članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (“Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka”, broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 28. 
sjednici održanoj dana 14. ožujka 2017. 
godine, donijelo je 
 

 
ODLUKU O IZMJENAMA I 

DOPUNAMA 
Odluke o socijalnoj skrbi 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o socijalnoj skrbi (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj 9/16) 
u članku 12.  stavku 1. rečenica: ''Uvjet 
prihoda ispunjava samac ili kućanstvo ako 
nema prihod veći od : - samac 1.800,00 kn'',  
mijenja se i glasi : ''Uvjet prihoda ispunjava 
samac ili kućanstvo ako nema prihod veći od 
: samac: - 2.000,00 kn'' 
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Članak 2. 
 

U Članku  13. stavak 1. mijenja se i glasi:  
''Zdravstveni uvjet podrazumijeva liječenje 
teških i zloćudnih bolesti koje uključuju 
hospitalizaciju. Zdravstveni uvjet ne 
uključuje medicinske kontrole. Zahtjev za 
ostvarenje prava na jednokratnu novčanu 
pomoć temeljem zdravstvenog uvjeta može 
se odobriti najkasnije 6 mjeseci od datuma 
na otpusnom pismu.'' 
 

Članak 3. 
 
U Članku 15. nadodaje se rečenica: 
"Visina jednokratne novčane pomoći - za 
korisnike koji ostvaruju pravo temeljem 
čl.10 ove Odluke, a po odluci Povjerenstva 
iznosi najviše 10.000,00 kuna.'' 
 

Članak 4. 
 

U članku 18. u svim stavcima brišu se riječi: 
''ostalim primanjima''. 
 

Članak 5. 
 

 U članku 24. dodaje se rečenica: 
''Pravo na subvencioniranje troškova 
prijevoza imaju: 
- učenici osnovnih škola koji nastavu 

pohađaju na području Dubrovnika u 
iznosu od 50% mjesečne pokazne 
karte'' 

 
Članak 6. 

 
U Odluci se dodaje novo pravo :  
''9. PRAVO NA NOVČANU POMOĆ ZA 
KUPNJU UDŽBENIKA I ŠKOLSKOG 
PRIBORA 
 

Članak  26. 

 
Pravo na novčanu pomoć za kupnju 
udžbenika  i ostalog školskog pribora 
pripada obiteljima s područja Župe 
dubrovačke čiji iznos ukupnih mjesečnih 
primanja ne prelazi 2.000,00 kuna po članu 
obitelji, a čija djeca redovno pohađaju 
osnovnu ili srednju školu. 
  
Sredstva za potporu iz članka 24. ove 
Odluke isplatit će se obiteljima sa područja 
Općine Župa dubrovačka čiji iznos ukupnih 
mjesečnih primanja ne prelazi 2.000,00kn  
kuna po članu obitelji, a čija djeca redovno 
pohađaju osnovnu ili srednju školu. Pod 
obiteljima iz predhodnog stavka 
podrazumijevaju se isključivo roditelji i 
njihova djeca. 
 
Obiteljima koje zadovoljavaju uvjet 
primanja iz predhodnog stavka isplatit će se 
jednokratno iznos od: 

- 500,00 kuna po djetetu za osnovno 
obrazovanje od 1. do 4. razreda 

- 700,00 kuna po djetetu za osnovno 
obrazovanje od 5. do 8. razreda 

- 1.000,00 kuna po djetetu za 
srednjoškolsko obrazovanje 
 

 
Jednoroditeljskim obiteljima i djeci bez oba 
roditelja, a koja se redovno školuju isplatit 
će se potpora, za svako dijete bez obzira na 
visinu  ukupnih mjesečnih primanja. 
Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu 
pomoć za kupnju udžbenika i školskog 
pribora dostavlja se Odsjeku od 01. do 15. 
rujna za nastavnu godinu'' 
 Dosadašnji članak 26. postaje članak 27.; 
numeriranje se dalje nastavlja slijedom. 
 

Članak 7. 
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Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''. 
 
KLASA: 550-08/16-01/01       
URBROJ: 2117/08-02-17-2 
 
Srebreno, 14. ožujka 2017. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 
                                 Mato Previšić, v.r. 
 
 
3. 
 
Temeljem članka 13. Zakona o zaštiti od 
požara (NN, broj 92/10) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka („Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka“, broj 8/09 i 6/13), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
28. sjednici održanoj 14. ožujka 2017. godine, 
donijelo je 
 
 

 
Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja 

zaštite od požara 
Općine Župa dubrovačka za 2017. godinu 

 
 

I. 
 

Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja 
zaštite od požara Općine Župa dubrovačka 
za 2017. godinu (u daljnjem tekstu Plan) 
donosi se radi unaprjeđenja i boljeg 
planiranja zaštite od požara na području 
Općine Župa dubrovačka. 
 
 

II. 
 

Ovim Planom određuje se prijedlog 
organizacijskih i tehničkih mjera nužnih za 
unaprjeđenje zaštite od požara na području 

Općine Župa dubrovačka, a sukladno 
činjeničnom stanju utvrđenom u Procjeni 
ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija za Općinu Župa dubrovačka. 
 
 

III. 
 

Za učinkovito i uspješno djelovanje 
vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i 
početka intervencije do lokaliziranja i 
gašenja požara potrebno je, sukladno 
pravilima vatrogasne struke, kontinuirano 
raditi na povezivanju u jedinstveni sustav 
dojave požara ili nekog drugog događaja, a u 
cilju što bržeg prosljeđivanja informacija. 
Potrebno je utvrditi nužan broj stabilnih, 
mobilnih i prijenosnih radio uređaja za 
potrebe DVD Župa dubrovačka te osigurati 
učinkovit rad operativnog centra. 
 

IV. 
 

Odredbe Pravilnika o uvjetima za vatrogasne 
pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03) i 
Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje 
požara (NN 8/06) primjenjuju se za sve 
zahvate i izradu dokumenata prostornog 
uređenja. 
Izuzetno je važno organizirano nadzirati 
dostupnost vatrogasnim vozilima i 
vatrogascima do nadzemnih hidranata i 
vatrogasnih pristupa. Podzemne hidrante, 
zatrpane različitim materijalima, potrebno je 
pronaći i osigurati mogućnost njihova 
korištenja za potrebe gašenja požara. Na 
mjestu podzemnih hidranata, prilikom 
rekonstrukcije mjesne vodovodne mreže, 
ugraditi nadzemne hidrante, sukladno 
odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za 
gašenje požara. Potrebno je također 
kontrolirati tlak i količinu vode u vanjskoj 
hidrantskoj mreži za gašenje požara 
najmanje jedan put godišnje. 
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V. 
 

U cilju onemogućavanja nastanka i širenja 
požara osnovne preventivne mjere u 
planiranju prostora trebaju, uz ostalo, 
sadržavati: 

- Zoniranje – utvrđivanje namjene 
prostora te temeljem prihvaćenih 
metoda za utvrđivanje požarnih 
sektora unutar zona, utvrđivanje zona 
zaštite s požarnim zaprekama, 
odnosno vatrogasnim pristupima. 
Vatrogasni pristupi mogu biti 
slobodni prostori gdje nije 
dozvoljena gradnja (ulice, parkovi) te 
prirodne zapreke (rijeke, potoci, 
jezera). 

- Tijekom izrade dokumenata 
prostornog uređenja postojećih 
urbanih sredina s gustoćom 
izgrađenosti većom od 30 % kao i 
većim požarnim opterećenjem 
potrebno je utvrditi pojačane mjere 
zaštite kroz ograničenje broja etaža, 
obveznu interpolaciju građevina 
većeg stupnja vatrootpornosti, 
izgradnju požarnih zidova, 
ograničenje namjene na djelatnosti s 
najmanjim požarnim opasnostima te 
izvedbu dodatnih mjera zaštite 
(vatrodojava, pojačan kapacitet 
hidrantske mreže). 
 

VI. 
 

Prilikom prijevoza opasnih tvari cestovnim 
prometnicama na području Općine Župa 
dubrovačka potrebno 
se strogo pridržavati Zakona o prijevozu 
opasnih tvari (NN 79/07) i Odluke o 
određivanju parkirališnih mjesta i 
ograničenjima za prijevoz opasnih tvari 
javnim cestama (NN 114/12) kao i ostalih 
propisa o sigurnosti prometa na cestama. 

Potrebno je odrediti mjesta za parkiranje i 
zaustavljanje vozila koje prevoze opasne 
tvari pri čemu treba izbjegavati naselja. 
 

VII. 
 

Sukladno Pravilniku o zaštiti šuma od požara 
(NN 33/14) Općina Župa dubrovačka mora 
sastaviti popis šuma i šumskog zemljišta u 
vlasništvu fizičkih osoba, uz pripadajuće 
pregledne zemljovide i po stupnjevima 
opasnosti od šumskog požara. Potrebno je 
planirati i ustrojiti službu unutarnjeg nadzora 
za zaštitu od požara te motriteljsko-dojavnu 
službu kao i ustrojiti i osposobiti interventnu 
skupinu šumskih radnika, a radi izgradnje 
protupožarnih prosjeka. 
 

VIII. 
 

U svrhu edukacije pučanstva i turista, a 
naročito školske djece, za što bolju i 
djelotvorniju prevenciju nastanka šumskih 
požara tijekom cijele godine, a posebno 
tijekom mjeseca svibnja, potrebno je 
pripremiti i provoditi različite promidžbene 
programe s ciljem prevencije nastanka 
šumskih požara. Nužno je ostaviti i 
odgovarajuće znakove upozorenja. 
 

IX. 
 

Poljoprivredno zemljište se mora obrađivati 
uz primjenu agrotehničkih mjera kojima se 
propisuje njegovo korištenje na način da se 
ne umanjuje njegova vrijednost. Tijekom 
korištenja poljoprivrednog zemljišta 
obavezno je uređivanje i održavanje rudina, 
živica i međa, poljskih putova (po 
mogućnosti za prolaz vatrogasnih vozila) i 
kanala. Potrebno je uklanjati suhe biljke 
nakon provedbe agrotehničkih mjera u 
trajnim nasadima najkasnije do 1. lipnja 
tekuće godine te suhe biljne ostatke nakon 
berbe najkasnije u roku od 15 dana. Pri 
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spaljivanju otpada na području privatnih 
šuma i poljoprivrednog zemljišta potrebno je 
osigurati neophodnu opremu i sredstva za 
gašenje. 
 

X. 
 

Prije početka požarne sezone vlasnici i 
korisnici zapuštenog poljoprivrednog 
zemljišta koje graniči sa šumama dužni su 
čistiti od vegetacije rubni pojas, 
preoravanjem ili drukčije, u širini od 5 
metara. Prilikom sanacije opožarenih 
površina inzistira se na sadnji biljaka 
pirofobnih svojstava te zamjena četinjača 
autohtonim pionirskim listačama. 
 

XI. 
 

Prosjeke na trasama dalekovoda potrebno je 
redovito čistiti od niskog raslinja i to u širini 
od 25 metara ispod 110 kV, 10 metara ispod 
35kV, a 5 metara ispod 10kV dalekovoda te 
sjeći stabla koja bi mogla pasti na žice 
dalekovoda. Neizostavno je čišćenje 
posječenih ostataka biljaka ispod 
dalekovoda. 
 

XII. 
 

Od izuzetne je važnosti kontinuirano, a 
posebice pred početak i tijekom požarne 
sezone, održavati pojaseve uz nerazvrstane 
prometnice. 
 

 
XIII. 

 

Za potrebe intervencija pripadnika DVD 
Župa dubrovačka, shodno financijskim 
mogućnostima, potrebno 
je kontinuirano nabavljati opremu i sredstva 
namijenjena za vatrogasne intervencije. 
Nabavu vatrogasne opreme i sredstava 

predlaže zapovjednik DVD Župa 
dubrovačka. 
 

XIV. 
 

Sredstva za provedbu Plana osigurana su u 
Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2017. 
godinu. 
 

XV. 
 

Ovaj Plan stupa na snagu osam dana od dana 
objave u Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka. 
 
KLASA: 214-01/17-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-17-2 
 

Srebreno, 14. ožujka 2017.  
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 
                                 Mato Previšić, v.r. 
 
 
4. 
 
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 14. ožujka 2017., donijelo je 
slijedeći  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se ponuda Nikole Vlašića 
za kupnju poslovnog udjela u društvu Mlini 
d.o.o. pod red. br. 6. nominalnog iznosa od 
8.000,00 kuna. 

 
Ovlašćuje se općinski načelnik za 

potpis Ugovora o kupnji poslovnog udjela. 
 

O b r a z l o z e n j e 
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Ponudom od 10. ožujka 2017. godine 

Nikola Vlašić obratio se Općini Župa 
dubrovačka nudeći na prodaju poslovni udjel 
u društvu Mlini d.o.o. pod red. br. 6. 
nominalnog iznosa od 8.000,00 kuna. 

Obzirom da je Općina Župa 
dubrovačka većinski vlasnik rečenog 
poduzeća to je riješeno kao u izreci ovog 
zaključka. 
 
KLASA: 947-01/17-01/03   
URBROJ: 2117/08-02-17-2 
 
Srebreno, 14. ožujka 2017.  
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 
                                 Mato Previšić, v.r. 
      
 
5. 
 
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 28. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 14. 
ožujka 2017. godine donijelo je  
 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
 

I 
 
Zabranjuje se promet motornim vozilima u 
naselju Srebreno ulicom Šetalište Dr. Frana 
Tuđmana i to od zgrade Vila Lada do Banja 
izuzev vozilima sa dozvolom u vremenu od 
1. lipnja do 30. rujna.  
Od 1. listopada tekuće godine do 31. svibnja 
naredne godine promet se u istoj ulici 
ograničava u dane vikenda i to od petka u 
16:00 sati do ponedjeljka u 06:00 sati. 

Iznimno od odredbi iz prethodnih stavaka za 
prometovanje ovom zonom ograničenja 
prometa u hitnim intervencijama nije 
potrebno odobrenje: 
 - vozilima hitne pomoći 
 - vatrogasnim vozilima 
 - vozilima MUP-a 
 - vozilima taxi službe 

- vozilima istražnog suca i  
 - vozilima za otklanjanje elektro, PT 
i vodovodnih kvarova. 
 
Najveća dopuštena brzina kretanja vozila 
pješačkom zonom ograničava se na 20 km/h. 
 

II 
 

Prometovanje zonom ograničenja prometa iz 
točke I. ovog zaključka odobrit će se 
vozilima čija ''ukupna masa'' ne prelazi 5 
tona, a za potrebe: 

1. osoba koje posjeduju garažno ili 
parkirno mjesto u ovoj ulici 

2. osoba koje posjeduju smještajne 
– iznajmljivačke jedinice 

3. dopreme robe za opskrbu 
ugostiteljskih objekata ili 
prodavaonica (od 06,00 do 9,00 
sati) 

4. prijevoza građevnog materijala, 
te odvoza građevnog i drugog 
otpada 

5. prijevoza pokućstva i ogrijeva 
6. prijevoza radi snimanja i 

održavanja priredbi 
7. državnog, županijskog, 

općinskog i vjerskog protokola 
8. prijevoza umrle osobe 
9. prijevoza članova uže obitelji radi 

odlaska na pogreb 
10. prijevoza teških invalida i 

bolesnih osoba 
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Osobama koje posjeduju garažno ili parkirno 
mjesto odobrenje se izdaje bez vremenskog 
ograničenja. 
Osobe koje posjeduju vez za plovilo u luci 
Srebreno svoja vozila mogu parkirati na 
obilježenim parking mjestima od zgrade Vila 
Lada do luke Srebreno. 
Odobrenje izdaje Jedinstveni upravni odjel 
Općine Župa dubrovačka. 
 

III 
 
Postavljanje prometne signalizacije kao i 
fiksnih prepreka na početku pješačke zone 
po ovom Zaključku izvršiti će Župa 
dubrovačka d.o.o  - Srebreno, a po nalogu i 
na teret Općine Župa dubrovačka. 
 

IV 
 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana 
od dana objave u "Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka". 

 
V 
 

Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje 
vrijediti Zaključak o reguliranju prometa u 
naselju Srebreno (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', broj 9/16). 
 
KLASA: 340-01/17-01/02 
URBROJ: 2117/08-02-17-1 
 
Srebreno, 14. ožujka 2017. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 
                                 Mato Previšić, v.r. 
      
 
6. 
 

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 28. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 14. 
ožujka 2017. godine donijelo je  
 
 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
 

I 
 
Zabranjuje se promet motornim vozilima u 
naselju Mlini ulicom Šetalište Marka 
Marojice i to od pristaništa Mlini (kod 
objekta vlasništvo hotela Mlini) u smjeru 
depadansa Studenac i ulice Tupina, izuzev 
vozilima  sa dozvolom i to od  1. lipnja do 
30. rujna. 
Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka za 
prometovanje ovom zonom ograničenja 
prometa u hitnim intervencijama nije 
potrebno odobrenje: 
 - vozilima hitne pomoći 
 - vatrogasnim vozilima 
 - vozilima MUP-a 
 - vozilima taxi službe 

- vozilima istražnog suca i  
 - vozilima za otklanjanje elektro, PT 
i vodovodnih kvarova. 
Najveća dopuštena brzina kretanja vozila 
pješačkom zonom ograničava se na 20 km/h. 
 

II 
 

Prometovanje zonom ograničenja prometa iz 
točke I. ovog zaključka odobrit će se 
vozilima čija ''ukupna masa'' ne prelazi 5 
tona, a za potrebe: 
 

1. odvoza smeća  
2. dopreme robe za opskrbu 

prodavaonica ili ugostiteljskih 
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objekata (u razdoblju od 06:00 do 
09:00 sati) 

3. dopreme plina 
4. prijevoza pokućstva i ogrijeva 
5. prijevoza građevnog materijala, 

te odvoza građevnog otpada 
6. prijevoza radi snimanja i 

održavanja priredbi 
7. prijevoza novca i drugih 

vrijednosti 
8. državnog, županijskog, 

općinskog i vjerskog protokola 
9. prijevoza teških invalida i 

bolesnih osoba 
 

10. prijevoza umrle osobe 
11. prijevoza članova uže obitelji radi 

odlaska na pogreb 
12. osoba koje posjeduju garažno 

/parking/ mjesto u ovoj ulici. 
 
Osobama koje posjeduju garažno mjesto 
odobrenje se izdaje bez vremenskog 
ograničenja. 
Odobrenje izdaje Jedinstveni upravni odjel 
Općine Župa dubrovačka. 
 

III 
 
Postavljanje prometne signalizacije po ovom 
Zaključku izvršiti će Župa dubrovačka d.o.o. 
- Srebreno, a po nalogu i na teret Općine 
Župa dubrovačka. 
 

IV 
 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana 
od dana objave u "Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka". 
 

V 
 

Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje 
vrijediti Zaključak o reguliranju prometa u 
naselju Mlini (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', broj 9/16). 
 
KLASA: 340-01/17-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-17-1 
 
Srebreno, 14. ožujka 2017. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 
                                 Mato Previšić, v.r. 
      
 
7. 
 
Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih 
površina (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj: 01/10) i članka 34. 
Statuta Općine Župa dubrovačka (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj: 
08/09, 06/13) Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka na 28. sjednici održanoj 14. 
ožujka 2017. godine donijelo je 
 

PLAN I PROGRAM 
KORIŠTENJA DIJELA JAVNIH 

POVRŠINA NA PODRUČJU 
 OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA 

 
I. 
 

Planom korištenja javnih površina 
obuhvaćaju se javne površine na području 
Općine Župa dubrovačka. 
 

II. 
 
Programom korištenja javnih površina 
utvrđuju se površine i namjena istih: 
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1. dio čest. zem. 1433/4 K.O. Brašina, 
Šetalište dr. Franja Tuđmana - 
površina za postavljanje 7 pultova za 
prodaju brodskih karata i 
informativnih pultova za promicanje 
turističkih putovanja - 7 x 5 m2 

(ukupno 35 m2),  
2. dio čest. zem. 738/2 K.O. Brašina, na 

platou sjeverozapadno od ''Čeških 
banja'' - za postavljanje  2 kioska 
trgovačko-ugostiteljske namjene (2 x 
15m2), ugostiteljskih stolova (2 x 30 
m2)  te 2 prodajna štanda za prodaju 
rukotvorina, suvenira, plažnih 
rekvizita i opreme (2 x 5 m2), 

3. dio čest. zem. 741/1 K.O. Brašina ( 
ispod vanjske teretane ) za 
postavljanje jednog štanda (5 m2) za 
prodaju kukuruza, kokica, spiralnog 
krumpira i sl., te jednog štanda (5 
m2) za prodaju rukotvorina, suvenira, 
plažnih rekvizita i opreme, 

4. dio čest. zem. 741/1 K.O. Brašina ( 
kod vanjske teretane ) za postavljanje 
baldahina za masažu ( 10 m2), 

5. dio čest. zem. 752/2 K.O. Brašina, u 
parku Striježice - površine 
raspoređene uz šetnicu za 
postavljanje  pultova za prodaju 
brodskih karata i informativnih 
pultova za promicanje turističkih 
putovanja i izleta - 7 x 5 m2 (ukupno 
35 m2), 

6. dio čest. zem. 752/2 K.O. Brašina, u 
parku Striježice, kod dječjeg 
igrališta, za postavljanje jednog 
štanda (5 m2) za prodaju palačinki, te 
jednog štanda (5 m2) za prodaju 
voća, voćnih prerađevina, 

7. dio čest. zem. 752/2 K.O. Brašina, u 
parku Striježice (ispod terase caffe 
bara “G”), za postavljanje jednog 
štanda (5 m2) za prodaju kukuruza, 

kokica, spiralnog krumpira i sl., te 
jednog štanda (5 m2) za prodaju 
rukotvorina, suvenira, plažnih 
rekvizita sl., 

8. dio čest. zem. 738/2 K.O. Brašina, uz 
šetnicu sjeverno od ''Čeških banja'' - 
površine 9 m2 za postavljanje kioska 
trgovačke namjene (za prodaju 
tiskovina, duhanskih proizvoda i sl.), 

9. dio čest. zem. 747 K.O. Brašina, u 
parku Striježice, ugostiteljski objekt 
površine 24 m2,     

10. dio čest. zem. 747 K.O. Brašina, uz 
ugostiteljski objekt u parku Striježice 
- površina za postavljanje 
ugostiteljskih stolova - 100 m2, 

11. dio čest. zem. 747 K.O. Brašina, u 
parku Striježice uz šetnicu - površina 
za postavljanje hladnjaka za prodaju 
sladoleda - 5 m2, 

12. dio čest. zem. 1433/4  K.O. Brašina 
(terasa “Luna”) za postavljanje 
ugostiteljskih stolova, -  10,5 m2 , 

13. dio čest. zem. 808/1 K.O. Brašina, 
Vukovarska ulica, ispred čest. zgr. 
252 (zgrada Općine), površina za  
postavljanje ugostiteljskih stolova - 
15 m2,  

14. dio čest. zem. 1433/4 K.O. Brašina, 
Šetalište dr. Franja Tuđmana - 
površina za postavljanje kioska za 
prodaju pekarskih proizvoda (kruha, 
peciva, kolača i sl.) te sokova i 
drugih napitaka - 12 m2, 

15. dio čest. zem. 1423/12 K.O. Brašina, 
ulica dr. Ante Starčevića - površina 
za postavljanje ugostiteljskih stolova 
- 30 m2, 

16. dio čest. zem. 1423/8 K.O. Brašina, 
ulica dr. Ante Starčevića kod kućnog 
broja 109 A, preko puta 
ugostiteljskog objekta, 2 parking 
mjesta,  
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17. dio čest. zem. 752/2 K.O. Brašina, 
Šetalište Marka Marojice - površina 
za postavljanje ugostiteljskih stolova 
- 63 m2,  

18. dio čest. zem. 1072 K.O. Čibača, u 
poslovnoj zoni - površina za 
postavljanje kioska za prodaju 
tiskovina, duhanskih proizvoda i sl. 
te kioska za uslužnu djelatnost 
(osiguranje, agencija i sl.) - 18 m2, 

19. dio čest. zem. 333/3 K.O. Čibača, u 
poslovnoj zoni - površina za 
postavljanje više kioska i štandova 
različite namjene - ukupno 200 m2,  

20. dio čest. zem. 333/3 K.O. Čibača, u 
poslovnoj zoni - površina za prodaju 
jelki, borova  i mahovine za Božićne 
i novogodišnje blagdane - 5 
prodajnih mjesta uz cestu, od po 200, 
150, 100, 50 i 25 m2 (ukupno 625 
m2), 

21. dio čest. zem. 333/3 K.O. Čibača, u 
poslovnoj zoni - površina za prodaju 
presadnica povrća, cvijeća te 
ukrasnog i začinskog bilja - 3 x 5 m2 

(ukupno 15 m2), 
22. dio čest. zem. 357 K.O. Čibača, u 

poslovnoj zoni - površina za 
postavljanje kioska za prodaju 
tiskovina, duhanskih proizvoda i sl. - 
12 m2,  

23. dio čest. zem. 971 K.O. Plat, Pod 
Maslovo - površina za postavljanje 
ugostiteljskih stolova - 34 m2 i 
površina  za postavljanje hladnjaka za 
prodaju sladoleda - 5 m2, 

24. dio čest. zem. 1433/4, 775/6, 1436/1 i 
1525/1 K.O. Brašina, te čest. zem. 
85, 84/1 i 50/1 K.O. Zavrelje, za 
ambulantnu prodaju razne robe, 
trgovina na malo putem pokretnih 
prodavača (ulični prodavači s 
kolicima i dr. ).   

25. dio čest. zem. 436/3  K.O. Brašina, 
Šetalište Marka Marojice - 17 
parking mjesta,  

26. dio čest. zem. 741/1 K.O. Brašina, 
Šetalište Marka Marojice - 6 parking 
mjesta, 

27. dio čest. zem. 748/2 K.O. Brašina, 
Šetalište Marka Marojice - 14 
parking mjesta, 

28. dio čest. zem. 752/2 K.O. Brašina, 
Šetalište Marka Marojice - 20 
parking mjesta, i to: 1 x 7, 1 x 2, 1 x 
5, 2 x 3 parking mjesta, 

29. dio čest. zem. 1525/1 k.o. Brašina, 
Šetalište Marka Marojice kod 
plivališta – 5 m2 za postavljanje 
objekta jednostavnih usluga u 
nepokretnom vozilu (hladnjak za 
prodaju sladoleda), 

30. dio čest. zem. 1525/1 K.O. Brašina, 
Šetalište Marka Marojice, kod 
plivališta - 10 parking mjesta, 

31. dio čest. zem. 1525/1 K.O. Brašina, 
Šetalište Marka Marojice, ispred HE 
Zavrelje - 5 parking mjesta, 

32. dio čest. zem. 84/1 K.O. Zavrelje, 
Šetalište Marka Marojice - 10 
parking mjesta, 

33. dio čest. zem. 732  K.O. Soline - 5 
parking mjesta, 

34. dio čest. zem. 835/5  K.O. Soline - 2 
parking mjesta, 

35. dio čest. zem. 1169 K.O. Plat, ( kod 
crkvice Sv. Duha ) jedno parking 
mjesto. 

36. dio čest. zem. 930/1 K.O.  Soline, 
kod kućnog broja Smokovijenac 46, 
uz lokalnu nerazvrstanu cestu D8 – 
HE Dubrovnik, 11 parking mjesta,   

37. čest. zem. 1423/3 K.O. Brašina - 2 
parking mjesta, 

38. dio čest. zem. 456/7 K.O. Brašina, 
Popolica - 15 parking mjesta, 



Općina Župa dubrovačka               Službeni glasnik broj 7               Srebreno, 14. ožujka 2017. 
 
 

  
12 

39. dio čest. zem. 456/6 K.O. Brašina, 
Popolica, ispod kuće Đurković – 3 
parking mjesta, 

40. dio čest. zem. 457/1  K.O. Brašina, 
Popolica, - 3 parking mjesta,  

41. dio čest. zem. 208/1 K.O. Donji 
Brgat - 2 parking mjesta za autobus, 

42. dio čest. zem. 171 K.O. Buići - 1 
parking mjesto za autobus, 

43. dio čest. zem. 50/1 K.O. Zavrelje, uz 
morsku taracu u Mlinima, 3 mjesta 
za postavljanje reklamnih panoa 
dimenzija 1m x 0,8 m, 

44. dio čest. zem. 738/2  K.O. Brašina, u 
Srebrenom, istočno od kuće 
Domančić – Bulum, između potoka i 
šetnice, 3 mjesta za postavljanje 
reklamnih panoa dimenzija 1m x 0,8 
m. 

 
III. 

 
Ovaj Plan i program korištenja dijela javnih 
površina Općine Župa dubrovačka stupa na 
snagu prvog dana od dana objave u 
"Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka". 
 

IV. 
Stupanjem na snagu ovog Plana i programa 
prestaje važiti Plan i program korištenja 
dijela javnih površina Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj: 09/16). 
 
KLASA:   363-05/17-01/02 
URBROJ: 2117/08-02-17-01 
 
Srebreno, 14. ožujka 2017. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 
                                 Mato Previšić, v.r. 

      
 
8. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09 i 6/13), 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 28. sjednici 
održanoj dana  14. ožujka 2017. godine 
donijelo je sljedeću 

 
 

O D L U K U  
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 

povjeravanje obavljanja komunalne 
djelatnosti 

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

Općine Župa dubrovačke 2017. godini 
 

Članak 1. 
Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda 
ponuditelja Dubrovnik ceste d.d.,V. Nazora 
8, 20000 Dubrovnik, OIB: 60216477432, u 
iznosu 344.987,00 kn  + PDV 25%, što 
ukupno iznosi 431.233,75 kn. 
 
 

Članak 2. 
Općinsko vijeće Općine Župe dubrovačka 
ovlašćuje Općinskog načelnika da zaključi 
ugovor o povjeravanje obavljanja komunalne 
djelatnosti na temelju pisanog ugovora na 
Održavanju i asfaltiranju nerazvrstanih cesta 
na području Općine Župa dubrovačka u 
2017. godini s ponuditeljem Dubrovnik ceste 
d.d.,V. Nazora 8, 20000 Dubrovnik, OIB: 
60216477432, u iznosu 344.987,00 kn  + 
PDV 25%, što ukupno iznosi 431.233,75 kn. 
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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 na 
Održavanju i asfaltiranju nerazvrstanih cesta 
na području Općine Župa dubrovačka u 
2017. godine, te je dana 07. siječnja 2017. 
godine raspisao javni natječaj u 
Dubrovačkom vjesniku i na Oglasnoj ploči 
Općine Župa dubrovačka. Javno otvaranje 
ponuda se održalo dana 20.01.2017 u 10:00 
sati. Do isteka roka za dostavu ponuda 
pristigle su tri ponude i to ponude sljedećih 
ponuditelja  Asfalt inženjering d.o.o., 
Dubrovnik ceste d.d. i Tehnogradnja d.o.o. 
Ponuditelj Dubrovnik ceste d.d. je na poziv 
javnog naručitelja prihvatio ispravak 
računske pogreške iz svoje ponude. 
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'', 23/12, 
15/13, 18/13) ocijenilo je da su sve ponude 
prihvatljive. Ponuda ponuditelja Dubrovnik 
ceste d.d. je prema kriteriju najniže cijene 
ocijenjena najpovoljnijom. Slijedom 
navedenog povjerenstvo je predložilo 
sklapanje ugovora o povjeravanju obavljanja 
predmetne komunalne djelatnosti s 
ponuditeljem Dubrovnik ceste d.d. 

 
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: 340-03/17-01/02                                                      
URBROJ: 2117/08-02-17-7 
 
Srebreno, 14. ožujka 2017.  
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 
                                 Mato Previšić, v.r. 
      
 
9. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09 i 6/13), 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 28. sjednici 
održanoj dana 14. ožujka 2017. godine 
donijelo je sljedeću 

 
O D L U K U  

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 
povjeravanje obavljanja komunalne 

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

na području Općine Župa dubrovačka u 
2017. godini 

 
Članak 1. 

Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda 
ponuditelja Miletić d.o.o. iz Čilipa, Gabrili 
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18, OIB: 76144694565, u iznosu 391.435,00 
kn + PDV 25%, što ukupno iznosi 
489.293,75 kn. 
 

Članak 2. 
Općinsko vijeće Općine Župe dubrovačka 
ovlašćuje Općinskog načelnika da zaključi 
ugovor o povjeravanju obavljanja 
komunalne djelatnosti na temelju pisanog 
ugovora na Održavanju nogostupa, skalinata, 
propusta, podzida itd. na području Općine 
Župa dubrovačka u 2017. godini s 
ponuditeljem Miletić d.o.o. iz Čilipa, Gabrili 
18, OIB: 76144694565, u iznosu  391.435,00 
kn + PDV 25%,što ukupno iznosi 
489.293,75 kn 
 

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 na 
Održavanju nogostupa, skalinata, propusta, 
podzida itd. na području Općine Župa 
dubrovačka u 2017. godini, te je dana 07. 
siječnja 2017. godine raspisao javni natječaj 
u Dubrovačkom vjesniku i na Oglasnoj ploči 
Općine Župa dubrovačka. Javno otvaranje 
ponuda se održalo dana 20.01.2017. u 11:00 
sati. Do isteka roka za dostavu ponuda 
pristigla je jedna ponuda i to ponuda 
sljedećeg ponuditelja Miletić 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'', 23/12, 
15/13, 18/13) ocijenilo je da je ponuda 
ponuditelja Miletić d.o.o. prihvatljiva i 
prema kriteriju najniže cijene ocijenjena je 
najpovoljnijom. Slijedom navedenog 
povjerenstvo je predložilo sklapanje ugovora 
o povjeravanju obavljanja predmetne 
komunalne djelatnosti s ponuditeljem 
Miletić 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: 363-01/17-01/02                                                     
URBROJ: 2117/08-02-17-7 
 
Srebreno, 14. ožujka 2017.  
 

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 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  28. sjednici 
održanoj dana 14. ožujka 2017. 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 za 
Nabavu građevinskog materijala za 

održavanje javnih površina na području 
Općine Župa dubrovačka u 2017. godini 

 
Članak 1. 

Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda 
ponuditelja KOMARDA d.o.o., G. Čibača 8, 
Čibača, 20207 Mlini, OIB: 45646420306 u 
iznosu 237.589,00 kn + PDV 25%, što 
ukupno iznosi 296.986,25 kn. 
 
 

Članak 2. 
Općinsko vijeće Općine Župe dubrovačka 
ovlašćuje Općinskog načelnika da zaključi 
ugovor o povjeravanje obavljanja komunalne 
djelatnosti na temelju pisanog ugovora za 
Nabavu građevinskog materijala za 
održavanje javnih površina na području 
Općine Župa dubrovačka u 2017. godini s 
ponuditeljem Komarda d.o.o. u iznosu 
237.589,00 kn, što ukupno iznosi 296.986,25 
kn. 
 

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 2017. godini, te 
je dana 07. siječnja 2017. godine raspisao 
javni natječaj u Dubrovačkom vjesniku i na 
Oglasnoj ploči Općine Župa dubrovačka. 
Javno otvaranje ponuda se održalo dana 20. 
siječnja 2017. u 09:00 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, a 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: 363-01/17-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-17-7 
 
Srebreno, 14. ožujka 2017.  
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
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                                 Mato Previšić, v.r. 
 
 
11.  
 
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 
na temelju pisanog ugovora (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj 
23/12, 15/13 i 18/13) , Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 28. sjednici 
održanoj 14. ožujka 2017. godine, donijelo 
je slijedeću 
 

 
O D L U K U  

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 
povjeravanje obavljanja  

komunalne djelatnosti na temelju pisanog 
ugovora o izradi troškovnika i obavljanju 

stručnog nadzora nad radovima održavanja 
nerazvrstanih cesta i javnih prometnih 

površina Općine Župa dubrovačka u 2017.  
 
 

Članak 1. 
 

Kao najpovoljnija ponuda odabire se Ponuda 
sa troškovnikom ponuditelja tvrtke Sklop-
ing d.o.o. iz Mlina, Put dragovoljaca 
domovinskog rata 25, OIB 68648044574 
broj 02/17 od 01. veljače 2017. godine za:  

a) obavljanje poslova stručnog 
nadzora nad radovima na 
presvlačenju cesta asfaltom, 
krpljenju rupa i ostalih malih 
održavanja u 2017. godini,  

b) obavljanje poslova stručnog 
nadzora na održavanju ulica, 
šetališta, nogostupa, 
skalinata, potoka, cestovnih 
slivnika i jaraka, rubnjaka i 

staza, izgradnju podzida i 
zidova u 2017. godini,  

c) kontrolu utroška doniranog 
građevnog materijala prema 
zamolbama građana te za 
potrebe komunalnog društva 
Župa dubrovačka d.o.o. u 
2017. godini, 

d) izradu troškovnika radova na 
presvlačenju cesta asfaltom, 
krpljenju rupa i ostalih malih 
održavanja koji se planiraju 
izvesti u 2018. godini, 

e) izradu troškovnika radova na 
održavanju ulica, šetališta, 
nogostupa, skalinata, potoka, 
cestovnih slivnika, jaraka, 
rubnjaka i staza, izgradnju 
podzida i zidova koji se 
planiraju izvesti u 2018. 
godini, 

f) izradu troškovnika donacija 
građevnog materijala prema 
zamolbama građana te za 
potrebe komunalnog društva 
Župa dubrovačka d.o.o. koji 
se planiraju izvesti u 2018. 
godini, 

            sve za razdoblje od prihvaćanja 
ponude do 31. prosinca 2017. godine u 
ukupnom iznosu od 45.480,22 kuna + PDV. 

 
Članak 2. 

 
Općinsko vijeće Općine Župe dubrovačka 
ovlašćuje Općinskog načelnika da zaključi 
ugovor o povjeravanje obavljanja komunalne 
djelatnosti na temelju pisanog ugovora o 
izradi troškovnika i obavljanju stručnog 
nadzora nad radovima održavanja 
nerazvrstanih cesta i javnih prometnih 
površina Općine Župa dubrovačka u 2017. 
godini s ponuditeljem tvrtka Sklop-ing d.o.o. 
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iz Mlina, Put dragovoljaca domovinskog rata 
25, OIB 68648044574 u godišnjem iznosu 
od 45.480,22 kuna + PDV. 
 

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 je dana 
01. veljače 2017. godine  dostavio ponudu 
broj 02/17 za komunalnu djelatnost 
obavljanja stručnog nadzora nad radovima 
na presvlačenju cesta asfaltom, krpljenju 
rupa i ostalih malih održavanja u 2017. 
godini, održavanju ulica, šetališta, 
nogostupa, skalinata, potoka, cestovnih 
slivnika i jaraka, rubnjaka i staza, izgradnju 
podzida i zidova u 2017. godini, kontrolu 
utroška doniranog građevnog materijala 
prema zamolbama građana te za potrebe 
komunalnog društva Župa dubrovačka d.o.o. 
u 2017. godini, izradu troškovnika radova za 
održavanje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta, 
održavanju ulica, šetališta, skalinata, potoka 
i sl. koji se planiraju izvesti u 2018. godini, 
te izradu troškovnika donacija građevinskog 
materijala po zamolbama građana te za 
potrebe komunalnog društva Župa 
dubrovačka d.o.o. koji se planiraju izvesti u 
2018. godini, za razdoblje od prihvaćanja 
ponude do 31. prosinca 2017. godine u 
iznosu od 45.480,22 kuna + PDV. 

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. 
 
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: 363-01/17-01/07 
URBROJ: 2117/08-02-17-2                                    
 

Srebreno, 14. ožujka 2017. 
 
  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 28. 
sjednici održanoj dana  14. ožujka 2017. godine 
donijelo je sljedeću 

 
O D L U K U  

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 
povjeravanje obavljanja  

komunalne djelatnosti na temelju pisanog 
ugovora o uklanjanju protupravno 

postavljenih predmeta sa javnih površina 
Općine Župa dubrovačka u 2017. godini  

 
Članak 1. 
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Kao najpovoljnija ponuda odabire se Ponuda 
sa troškovnikom ponuditelja obrta BAN-
PROMET vl. Vicka Kristovića iz Zavrelja, 
Zavrelje 34, OIB 14561873998 od 23. 
siječnja 2017. godine, u godišnjem iznosu do 
87.000,00 kn 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 
uklanjanju protupravno postavljenih 
predmeta sa javnih površina Općine Župa 
dubrovačka u 2017. godini s ponuditeljem 
obrt BAN-PROMET vl. Vicka Kristovića iz 
Zavrelja, Zavrelje 34, OIB 14561873998 u 
godišnjem iznosu do 87.000,00 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 obrt BAN-
PROMET vl. Vicka Kristovića iz Zavrelja, 
Zavrelje 34, OIB 14561873998 je dana 24. 
siječnja 2017. dostavio ponudu – troškovnik 
sa jediničnim cijenama za obavljanje 
komunalne djelatnosti uklanjanja 
protupravno postavljenih predmeta sa javnih 
površina Općine Župa dubrovačka u 2017. 
godini u godišnjem iznosu do 87.000,00 
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. 
 
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: 363-01/17-01/03 
URBROJ: 2117/08-02-17-2                                    
 
Srebreno, 14. ožujka 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 je na svojoj 28. sjednici održanoj 
dana  14. ožujka 2017. godine donijelo je 
sljedeću 

 
O D L U K U  

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 
povjeravanje obavljanja  

komunalne djelatnosti na temelju pisanog 
ugovora o izradi  
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tablica s kućnim brojevima na području 
Općine Župa dubrovačka u 2017. godini   

 
Članak 1. 

 
Kao najpovoljnija ponuda odabire se Ponuda 
broj 03/17 sa cjenikom ponuditelja obrta 
„M-design“ vl. Marka Miloslavića iz Čibače, 
Put dragovoljaca domovinskog rata 5, OIB 
93463979853 od 27. siječnja 2017. godine, u 
godišnjem iznosu do 10.000,00 kn 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 
izradi tablica s kućnim brojevima na 
području Općine Župa dubrovačka u 2017. 
godini s ponuditeljem obrt „M-design“ vl. 
Marka Miloslavića iz Čibače, Put 
dragovoljaca domovinskog rata 5, OIB 
93463979853 u godišnjem iznosu do 
10.000,00 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 „M-
desigin“ vl. Marka Miloslavića iz Čibače, 
Put dragovoljaca domovinskog rata 5 je dana 
27. siječnja 2017. dostavio Ponudu-
troškovnik broj 03/17 sa jediničnim 

cijenama za obavljanje komunalne 
djelatnosti označavanja naselja, ulica, trgova 
i zgrada, tj. izrade tablica s kućnim 
brojevima na području Općine Župa 
dubrovačka u 2017. godini u godišnjem 
iznosu do 10.000,00 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. 
 
 
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: 363-01/17-01/06 
URBROJ: 2117/08-02-17-2                                    
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14. 
 
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 28. sjednici održanoj 
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dana  14. ožujka 2017. godine donijelo je 
sljedeću 

 
O D L U K U  

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 
povjeravanje obavljanja  

komunalne djelatnosti na temelju pisanog 
ugovora o nabavci prometnih znakova i 

opreme te iscrtavanju horizontalne 
signalizacije na nerazvrstanim cestama 

Općine Župa dubrovačka u 2017. godini   
 

Članak 1. 
 

Kao najpovoljnija ponuda odabire se Ponuda 
tvrtke SIGNALIZACIJA d.o.o. iz Zagreba, 
Trakošćanska 30, OIB 72088487085 od 08. 
ožujka 2017. godine u godišnjem iznosu od 
84.859,38 kn 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 
nabavci prometnih znakova i opreme te 
iscrtavanju horizontalne signalizacije na 
nerazvrstanim cestama Općine Župa 
dubrovačka u 2017. godini  s ponuditeljem 
SIGNALIZACIJA d.o.o. iz Zagreba, 
Trakošćanska 30, OIB 72088487085 od 08. 
ožujka 2017. godine u godišnjem iznosu od 
84.859,38 kn 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 
SIGNALIZACIJA d.o.o. iz Zagreba, 
Trakošćanska 30, OIB 72088487085 je dana 
08. ožujka 2017. godine dostavila ponudu za 
obavljanje komunalne djelatnosti nabavke 
prometnih znakova i opreme te iscrtavanje 
horizontalne signalizacije na nerazvrstanim 
cestama Općine Župa dubrovačka u 2017. 
godini  u godišnjem iznosu od 84.859,38 
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. 
 
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. 
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