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01. 
 
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 2. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 27. 
srpnja 2017. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prima se na znanje Izvješće Ureda 
Državne revizije o obavljenoj reviziji 
proračuna općine Župa dubrovačka za 2016. 
godinu. 
 
KLASA: 041-01/17-01/07 
URBROJ:2117/08-02-17-3 
 
Srebreno, 27. srpnja 2017. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
02. 
 
Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o 
socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 
99/15, 52/16 i 16/17) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (“Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka”, broj 8/09 i 6/13), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
2. sjednici održanoj dana 27. srpnja 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 
i 7/17) u članku 18.  stavku 3. brišu se se 
riječi: 
''i osobnu invalidninu'' 
 
Stavak 4. mijenja se i glasi: 
''Pravo na stalnu novčanu pomoć u iznosu od 
300,00  kuna mjesečno ostvaruju korisnici 
prava na osobnu invalidninu Centra za 
socijalnu skrb.''  
 
Dodaje se stavak 6. koji glasi:  
''Pravo na stalnu novčanu naknadu u iznosu 
od 150,00 kuna mjesečno ostvaruju djeca 
bez jednog roditelja i to svako maloljetno 
dijete i dijete koje se redovito školuje, a ima 
prebivalište na području Općine Župa 
dubrovačka.''  
 

Članak 2. 
 

U Članku  23. stavak 1. mijenja se i glasi:  
''Pravo na novčanu pomoć za opremu 
novorođenog djeteta u iznosu od 1.000,00 
kuna pripada novorođenom djetetu, a 
ostvaruju ga roditelji djeteta od kojih jedan 
roditelj ima prebivalište na području Općine 
Župa dubrovačka.'' 
 
Stavak 2. mijenja se i glasi:  
''Ukoliko jedan roditelj nema prebivalište na 
području Općine Župa dubrovačka dužan je 
dostaviti potvrdu jedinice lokalne 
samouprave iz koje dolazi da u istoj nije 
ostvario pravo po navedenoj osnovi.'' 
 

Članak 3. 
 



Općina Župa dubrovačka               Službeni glasnik broj 16                Srebreno, 27. srpnja 2017. 
 

 
 

 
3 
 

 

Prava iz ove odluke primjenjuju se od 01. 
siječnja 2018. godine. 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''. 
 
KLASA: 550-08/16-01/01       
URBROJ: 2117/08-02-17-3 
 
Srebreno, 27. srpnja 2017. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Lovorko Klešković, v.r.  

 
 
03. 
 
Na temelju članka 41. Stavka 1. Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju 
(''Narodne novine'', broj 10/97, 107/07 i 
94/13) i članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 2. 
sjednici, održanoj 27. srpnja 2017., godine 
donijelo je  
 

O D L U K A 
o davanju prethodne suglasnosti na  

Odluku o mjerilima za naplatu usluga 
Dječjeg vrtića Župa dubrovačka 

od roditelja korisnika usluga 
 

Daje se prethodna suglasnost na 
Odluku o mjerilima za naplatu usluga 
Dječjeg vrtića Župa dubrovačka od roditelja 
korisnika usluga u tekstu kojeg je utvrdilo 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Župa 
dubrovačka na 57. sjednici održanoj 14. 
srpnja 2017. godine. 

 Ova odluka stupa na snagu i 
primjenjuje se od 01. rujna 2017. godine, a 
objavit će se u "Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka" i na oglasnoj ploči 
Dječjeg vrtića Župa dubrovačka. 
 
KLASA: 601-02/17-01/02 
URBROJ: 2117/08-02-17-2 
 
Srebreno, 27. srpnja 2017. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Lovorko Klešković, v.r.  

 
 
04. 
 
Na temelju članka 17. stavak 1. alineja 3. 
Zakona o sustavu civilne zaštite (NN, 
82/15), a u skladu sa Procjenom ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara 
i okoliša od katastrofa i velikih nesreća i 
Planom zaštite i spašavanja za područje 
Općine Župa dubrovačka, klasa: 214-01/14-
01/13, urbroj: 2117/08-02-15-4 od 09. 
listopada 2015. godine, članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka  („Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka“, broj 8/09 i 6/13) 
te suglasnosti Državne uprave za zaštitu i 
spašavanje – Područne jedinice Dubrovnik, 
klasa: 810-05/16-01/15, urbroj: 543-04-01-
17-4 od 19. srpnja 2017.g., Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 2. sjednici 
održanoj 27. srpnja 2017. godine, usvaja 
 

ODLUKU  
o izmjenama i dopunama 

Odluke o određivanju pravnih osoba od 
interesa za sustav civilne zaštite  

na području Općine Župa dubrovačka 
 

Članak 1. 
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U Odluci o određivanju pravnih osoba od 
interesa za sustav civilne zaštite na području 
Općine Župa dubrovačka („Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka“, broj 24/16) u 
članku 1. stavak 1. iza točke 3. dodaju se 
slijedeće točke:  
 
„  4. Osnovna škola Župa dubrovačka 
   5. Dječji vrtić Župa dubrovačka 
   6. Libertas Dubrovnik d.o.o.  
   7. Pemo d.o.o. 
   8. Restoran Spiona – Savinović d.o.o. – 
Čibača“ 

Članak 2. 
Ova odluka stupa na snagu osam 

dana od dana objave u »Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka«. 
 
KLASA: 810-01/16-01/09      
UR.BROJ: 2117/08-02-17-7   
 

Srebreno, 27. srpnja 2017. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
5.  
 
Na temelju članka 33. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka br. 08/09 i 06/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na svojoj 2. 
sjednici, održanoj 27. srpnja 2017. godine 
donijelo je  
 

O D L U K U 
o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost  
 

Članak 1. 
 

 Osniva se Odbor za Statut, Poslovnik  
i normativnu djelatnost Općinskog vijeća 
Općine Župa dubrovačka. 

 
Članak 2. 

 
 Odbor za Statut, Poslovnik i 
normativnu djelatnost Općinskog vijeća 
predlaže Statut Općine Župa dubrovačka, 
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Župa 
dubrovačka i predlaže pokretanje postupka 
njihovih izmjena, razmatra prijedloge odluka 
i drugih općih akata koje donosi Općinsko 
vijeće u pogledu njihove usklađenosti s 
Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu 
njihove pravne obrade i o tome daje 
mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću.  
Utvrđuje pročišćene tekstove odluka i ostalih 
akata Općinskog vijeća. 

Obavlja i druge poslove utvrđene 
Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća 
Općine Župa dubrovačka. 
 

Članak 3. 
 

U Odbor za Statut, Poslovnik i 
normativnu djelatnost Općinskog vijeća 
Općine Župa dubrovačka izbiru se slijedeći 
vijećnici: 

- Helena Knego, za predsjednika, 
- Lukša Crnčević, za člana, 
- Antun Bašić, za člana. 

 
KLASA: 013-03/17-03/05 
URBROJ: 2117/08-02-17-2 
 

Srebreno, 27. srpnja 2017. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
6. 
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Na temelju članka 33. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka br. 08/09 i 06/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na svojoj 2. 
sjednici, održanoj 27. srpnja 2017. godine 
donijelo je  
 

O D L U K U 
o izboru Odbora za imenovanje ulica, 

naselja i trgova Općine Župa dubrovačka  
 

Članak 1. 
 

 Osniva se Odbor za imenovanje 
ulica, naselja i trgova Općinskog vijeća 
Općine Župa dubrovačka. 

 
Članak 2. 

 
 Odbor za imenovanje ulica, naselja i 
trgova Općinskog vijeća razmatra prijedloge 
za preimenovanje naziva postojećih ulica i 
trgova, davanje naziva novih ulica, naselja i 
trgova, ocjenjuje prikupljene prijedloge, te ih 
dostavlja Općinskom vijeću na odlučivanje. 

Obavlja i druge poslove utvrđene 
Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća 
Općine Župa dubrovačka. 
 

Članak 3. 
 

U Odbor za imenovanje ulica, naselja 
i trgova Općinskog vijeća Općine Župa 
dubrovačka izbiru se slijedeći vijećnici: 

- Lovorko Klešković, za predsjednika, 
- Željko Volarić, za člana, 
- Marko Miloslavić, za člana. 

 
KLASA: 013-03/17-01/06 
URBROJ: 2117/08-02-17-2 
 

Srebreno, 27. srpnja 2017. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Lovorko Klešković, v.r.  

 
 
7. 
 
Na temelju članka 33. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka br. 08/09 i 06/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na svojoj 2. 
sjednici, održanoj 27. srpnja 2017. godine 
donijelo je  
 

O D L U K U 
o izboru Odbora za javna priznanja  

 
Članak 1. 

 
 Osniva se Odbor za javna priznanja 
Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka. 

 
Članak 2. 

 
 Odbor za javna priznanja Općinskog 
vijeća upućuje javni poziv za dostavu 
prijedloga kandidata za dodjelu javnih 
priznanja, ocjenjuje prikupljene prijedloge 
za dodjelu javnih priznanja, te utvrđeni 
prijedlog dostavlja Općinskom vijeću na 
odlučivanje. 

Obavlja i druge poslove utvrđene 
Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća 
Općine Župa dubrovačka. 
 

Članak 3. 
 

U Odbor za javna priznanja 
Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka 
izbiru se slijedeći vijećnici: 

- Željko Miloslavić, za predsjednika, 
- Vlatko Vuletić, za člana, 
- Davor Romanović, za člana. 

 
KLASA: 013-03/17-01/07 
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URBROJ: 2117/08-02-17-2 
 

Srebreno, 27. srpnja 2017. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
8. 
 
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 2. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 27. 
srpnja 2017. godine donijelo je  
 

RJEŠENJE 
o prijedlogu razrješenja člana Nadzornog 

odbora ''Vodovod-Dubrovnik'' d.o.o. 
 

I. 
 

U Nadzornom odboru ''Vodovod-
Dubrovnik'' d.o.o. Općinsko vijeće predlaže 
da se razriješi: 
 
g. Pavao Prcela 
 

II. 
 

Ovo rješenje stupa na snagu osam dana od 
dana objave u "Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka". 
 
KLASA: 013-03/17-03/04 
UR.BROJ: 2117/08-02-17-1  
 

Srebreno, 27. srpnja 2017. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  

 
 
9. 
 
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 2. 
sjednici, održanoj 27. srpnja 2017., godine 
donijelo je  
 

RJEŠENJE 
o prijedlogu imenovanju člana Nadzornog 

odbora ''Vodovod-Dubrovnik'' d.o.o. 
 

I. 
 

U Nadzorni odbor društva ''Vodovod 
Dubrovnik'' d.o.o. predlaže se imenovanje: 
 

gosp. Jure Marića 
 

II. 
 

Ovo rješenje stupa na snagu osam dana od 
dana objave u "Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka". 
 
KLASA: 013-03/17-03/04 
URBROJ: 2117/08-02-17-2 
 

Srebreno, 27. srpnja 2017. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
10. 
 
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 2. 
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sjednici, održanoj 27. srpnja 2017., godine 
donijelo je  
 

RJEŠENJE 
o prijedlogu razrješenja člana Nadzornog 

odbora Groblje Dubac d.o.o. 
 

I. 
 

U Nadzornom odboru tvrtke Groblje Dubac 
d.o.o. predlaže se razrješenje: 
 
gosp. Željka Volarića 
 

II. 
 

Ovo rješenje stupa na snagu osam dana od 
dana objave u "Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka". 
 
KLASA: 013-03/17-03/03 
URBROJ: 2117/08-02-17-1 
 

Srebreno, 27. srpnja 2017. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
11. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 2. 
sjednici, održanoj 27. srpnja 2017., godine 
donijelo je  
 

RJEŠENJE 
o prijedlogu imenovanju člana Nadzornog 

odbora Groblje Dubac d.o.o. 
 

I. 

 
U Nadzorni odbor tvrtke Groblje Dubac 
d.o.o. predlaže se imenovanje: 
 
gosp. Ivo Miletić 
 

II. 
 

Ovo rješenje stupa na snagu osam dana od 
dana objave u "Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka". 
 
KLASA: 013-03/17-03/03 
URBROJ: 2117/08-02-17-2 
 

Srebreno, 27. srpnja 2017. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
12. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 2. 
sjednici, održanoj 27. srpnja 2017., godine 
donijelo je  
 
 

RJEŠENJE 
o prijedlogu razrješenja člana Nadzornog 

odbora Župa dubrovačka d.o.o. 
 

I. 
 

U Nadzornom odboru tvrtke Župa 
dubrovačka d.o.o. predlaže se razrješenje: 
 
gosp. Ante Bačića 
gđe. Ivane Ivanković 
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II. 
 

Ovo rješenje stupa na snagu osam dana od 
dana objave u "Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka". 
 
KLASA: 013-03/17-03/02 
URBROJ: 2117/08-02-17-1 
 

Srebreno, 27. srpnja 2017. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
13. 
 
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 2. 
sjednici, održanoj 27. srpnja 2017., godine 
donijelo je  
 

RJEŠENJE 
o prijedlogu imenovanju člana Nadzornog 

odbora Župa dubrovačka d.o.o. 
 

I. 
 

U Nadzorni odbor tvrtke Župa dubrovačka 
d.o.o. predlaže se imenovanje : 
 
gosp. Iva Tošića 
gosp. Marjana Tolušića 
 

II. 
 

Ovo rješenje stupa na snagu osam dana od 
dana objave u "Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka". 
 
KLASA: 013-03/17-03/02 

URBROJ: 2117/08-02-17-2 
 

Srebreno, 27. srpnja 2017. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
14. 
 
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 2. 
sjednici, održanoj 27. srpnja 2017., godine 
donijelo je  
 

RJEŠENJE 
o prijedlogu razrješenja člana Nadzornog 

odbora Mlini d.o.o. 
 

I. 
 

U Nadzornom odboru tvrtke Mlini d.o.o. 
predlaže se razrješenje: 
 
gosp. Nika Miloslavića iz Mlina, Makoše 7, 
(OIB: 72542093809), 
gosp. Joza Butigana 
 

II. 
 

Ovo rješenje stupa na snagu osam dana od 
dana objave u "Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka". 
 
KLASA: 013-03/17-03/01 
URBROJ: 2117/08-02-17-1 
 

Srebreno, 27. srpnja 2017. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
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Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
15. 
 
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 2. 
sjednici, održanoj 27. srpnja 2017., godine 
donijelo je  
 

RJEŠENJE 
o prijedlogu imenovanju člana Nadzornog 

odbora Mlini d.o.o. 
 

I. 
 

U Nadzorni odbor Mlini d.o.o. predlaže se 
imenovanje : 
 
gosp. Antonija Vojvodića 
gđe. Maruške Sambrailo 
 

II. 
 

Ovo rješenje stupa na snagu osam dana od 
dana objave u "Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka". 
 
KLASA: 013-03/17-03/01 
URBROJ: 2117/08-02-17-2 
 

Srebreno, 27. srpnja 2017. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
16. 
 

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 2. 
sjednici održanoj dana 27. srpnja 2017. donijelo je 
sljedeću 

 
O D L U K U  

odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 
povjeravanje obavljanja komunalne 

djelatnosti na temelju pisanog ugovora za  
Nabavu i iscrtavanje horizontalne i 

vertikalne signalizacije i umjetnih izbočina 
II faza u 2017. godini 

 
 

Članak 1. 
 

Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda 
ponuditelja Tehnogradnja d.o.o., Pod Gaj 
3A, Čajkovica, OIB: 89157818657 od 09. 
lipnja 2017. u iznosu 6.360,00 kn  + PDV 
25%, što ukupno iznosi 7.950,00 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 Tehnogradnja d.o.o., 
Pod Gaj 3A, Čajkovica, OIB: 89157818657 
od 09. lipnja 2017. u iznosu 6.360,00 kn  + 
PDV 25%, što ukupno iznosi 7.950,00 kn.  
 

Članak 3. 
 

 
Ova Odluka Općinskog vijeća Općine Župe 
dubrovačke je konačna. 
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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 
pismeno traženje Općine Župa dubrovačka 
tvrtka Tehnogradnja d.o.o. je dostavila je 
dana 09. lipnja 2017. godine prihvatljivu 
ponudu za Nabavu i iscrtavanje horizontalne 
i vertikalne signalizacije i umjetnih izbočina 
II faza u 2017. godini. 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: 340-03/17-01/21                                                                      
URBROJ: 2117/08-02-17-3 
 

Srebreno, 27. srpnja 2017. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
17. 
 
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 2. sjednici održanoj 
dana 27. srpnja 2017. 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 2017.  
 

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 2017. 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 potrebe 
izvođenja dodatnih radova na Održavanju i 
asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području 
Općine Župa dubrovačke 2017. godini. 
Ugovor o povjeravanju obavljanja 
komunalne djelatnostina temelju pisanog 
ugovora na Održavanju i asfaltiranju 
nerazvrstanih cesta na području Općine Župa 
dubrovačke 2017. godini zaključen je dana 
04. travnja 2017. godine, klasa: 340-03/17-
01/02, urbroj: 2117/08-07-17-8 (u daljnjem 
tekstu: Osnovni ugovor). 

 
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 
2017. godini s ponuditeljem Dubrovnik ceste 
d.d.,V. Nazora 8, 20000 Dubrovnik, OIB: 
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60216477432, radi izvođenja dodatnih 
radova u iznosu 39.755,00 kn + PDV 25%, 
što ukupno iznosi 49.693,75 kn sukladno 
obrazloženju nadzornog inženjera Mate 
Malenice, dipl.ing.građ. od 12. srpnja 2017. 
godine i Mišljenju nadzornog inženjera Mate 
Malenice, dipl.ing.građ. od 13. srpnja 2017. 
godine, te ponudi izvođača od 13. srpnja 
2017. godine koji čine sastavni dio ove 
Odluke. 
 

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) 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 2017. godini, koje je donijelo 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
svojoj 28. sjednici održanoj dana 14. ožujka 
2017. 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 2017. 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 12.07.2017. godine i 
mišljenju nadzornog inženjera Mate 
Malenice, dipl.ing.građ. od  13.07.2017. 
godine, te ponudi izvođača od 13.07.2017. U 
skladu s navedenim obrazloženjem potrebno 
je izvesti dodatne radove koji nisu 
obuhvaćeni Osnovnim ugovorom. 
   
  
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: 340-03/17-01/21                                                      
URBROJ: 2117/08-02-17-04 
 

Srebreno, 27. srpnja 2017. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
18. 
 
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 2. sjednici održanoj 
dana 27. srpnja 2017. donijelo je sljedeću 
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O D L U K U  

o zaključivanju dodatka 2. Ugovoru o 
povjeravanju obavljanja komunalne 

djelatnosti na temelju pisanog ugovora na  
Održavanju nogostupa, skalinata, propusta, 

podzida itd. na području Općine Župa 
dubrovačka u 2017. godini 

 
Članak 1. 

Odobrava se zaključivanje Dodatka 2. 
Ugovoru o povjeravanju obavljanja 
komunalne djelatnosti na temelju pisanog 
ugovora na Održavanju nogostupa, skalinata, 
propusta, podzida itd. na području Općine 
Župa dubrovačka u 2017. godini (U daljnjem 
tekstu: Dodatak 2. Ugovoru) s ponuditeljem 
Miletić d.o.o. iz Čilipa, Gabrili 18, OIB: 
76144694565. Dodatak 2. 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 2017. godini, koji je zaključen 
dana 16. ožujka 2017. godine, klasa: 363-
01/17-01/02, urbroj: 2117/08-07-17-8 (u 
daljnjem tekstu: Osnovni ugovor), te potrebe 
izvođenja dodatnih radova na Održavanju 
nogostupa, skalinata, propusta, podzida itd. 
na području Općine Župa dubrovačka u 
2017. godini. 
 

Članak 2. 
Općinsko vijeće Općine Župe dubrovačka 
ovlašćuje Općinskog načelnika Općine Župa 
dubrovačka da zaključi Dodatak 2. Ugovoru 
o povjeravanje 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, radi odustajanja od dijela 

radova ugovorenih Osnovnim ugovorom u 
iznosu od 16.500,00 kn + PDV 25%, što 
ukupno iznosi 20.625,00 kn i izvođenja 
dodatnih radova u iznosu 16.284,40 kn + 
PDV 25%, što ukupno iznosi 20.355,50 kn, 
sukladno obrazloženju nadzornog inženjera 
Mate Malenice, dipl.ing.građ. od 12. srpnja 
2017. godine i Mišljenju nadzornog 
inženjera Mate Malenice, dipl.ing.građ. od 
13. srpnja 2017. godine, te ponudi 
ponuditelja Miletić d.o.o. od 13. srpnja 
2017., koji čine sastavni dio ove Odluke. 
 

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) 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 2017. godini, koje je donijelo 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
svojoj 28. sjednici održanoj dana 14. ožujka 
2017. godine, zaključio ugovor s 
ponuditeljem Miletić d.o.o. iz Čilipa, Gabrili 
18, OIB: 76144694565. Ugovor o 
povjeravanju obavljanja komunalne 
djelatnosti na Održavanju nogostupa, 
skalinata, propusta, podzida itd. na području 
Općine Župa dubrovačka u 2017. godini 
zaključen je dana 16. ožujka 2017. godine, 
klasa: 363-01/17-01/02, urbroj: 2117/08-07-
17-8 (u daljnjem tekstu: Osnovni ugovor). 
Dana 19. travnja 2017., temeljem Odluke 
Općinskog vijeća o zaključivanju dodatka 1. 
Ugovoru o povjeravanju obavljanja 
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komunalne djelatnosti na temelju pisanog 
ugovora na Održavanju nogostupa, skalinata, 
propusta, podzida itd. na području Općine 
Župa dubrovačka u 2017. godini, zaključen 
je Dodatak 1. Osnovnom ugovoru, klasa: 
361-01/17-01/26, urbroj: 2117/08-02-17-4. 
Sukladno članku 12. Odluke o obavljanju 
komunalnih djelatnosti na temelju pisanog 
ugovora (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', br. 23/12, 15/13 i 18/13) 
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 2017. 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 
2. Ugovoru sukladno obrazloženju i 
mišljenju nadzornog inženjera Mate 
Malenice, dipl.ing.građ. od 12.07.2017. i 
13.07.2017., te ponudi izvođača od 
13.07.2017. U skladu s navedenim 
obrazloženjem potrebno je odustati od dijela 
radova ugovorenih Osnovnim ugovorom, te 
izvršiti dodatne radove koji nisu obuhvaćeni 
Osnovnim ugovorom. 
   
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: 340-03/17-01/22                                                                 
URBROJ: 2117/08-02-17-04 
 

Srebreno, 27. srpnja 2017. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Lovorko Klešković, v.r.  

 
 
19. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 08/09 i 6/13), i članka 
103. Zakona o cestama (''Narodne novine'', 
broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
2. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 
27. srpnja 2017. godine donijelo je  
 

O D L U K U 
o ukidanju statusa javnog dobra  

dijela nekretnine (puta) 
 

I 
Utvrđuje se da je trajno prestala potreba 
korištenja puta, 12/205 dijelova čest. zem. 
855 Z.UL. 24 k.o. Soline. 
 

II 
 
Slijedom utvrđenog u točci I. ukida se status 
javnog dobra u općoj uporabi (puta) 12/205 
dijelova čest. zem. 855 Z.UL. 24 k.o. Soline. 
 

III 
 
Općinski sud u Dubrovniku kao 
zemljišnoknjižni sud provest će ovu Odluku 
u zemljišnim knjigama na način da će se na 
nekretnini iz točke I. ove Odluke uknjižiti 
pravo vlasništva Općine Župa dubrovačka, 
uz prethodno brisanje uknjižbe nekretnine 
kao javnog dobra (puta). 
 

IV 



Općina Župa dubrovačka               Službeni glasnik broj 16                Srebreno, 27. srpnja 2017. 
 

 
 

 
14 
 

 

 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od 
dana objave u "Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka". 
 
KLASA: 947-01/17-01/26 
URBROJ: 2117/08-02-17-3 
 

Srebreno, 27. srpnja 2017. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
20. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09 i 6/13) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 2. sjednici 
održanoj 27. srpnja 2017. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Općina Župa dubrovačka prihvaća 
zamjenu nekretnina s gosp. Srđanom Kerom 
s tim da Općina Župa dubrovačka u zamjenu 
daje 12/205 dijelova čest. zem. 855 Z.UL. 24 
k.o. Soline u površini od 12 čm, dok g. 
Srđan Kera u zamjenu daje čest. zem. 683 
Z.UL. 155 k.o. Soline u površini od 18 čm, a 
sve kako je prikazano na preglednom nacrtu 
s iskazom površina koji je izradio Geodetski 
ured Stjepan Tomašić i koji je sastavni dio 
ovog zaključka i ugovora. 
 Utvrđuje se da je vrijednost 
zamijenjenih nekretnina jednaka. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da 
potpiše ugovor o zamjeni nekretnina. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 

Zamolbom od 5. srpnja 2017. gosp. 
Srđan Kera obratio se Općini Župa 
dubrovačka nudeći zamjenu na način, da 
Općina Župa dubrovačka u zamjenu daje 
12/205 dijelova čest. zem. 855 Z.UL. 24 k.o. 
Soline u površini od 12 čm, dok Srđan Kera 
u zamjenu daje čest. zem. 683 Z.UL. 155 
k.o. Soline u površini od 18 čm, a sve kako 
je prikazano na preglednom nacrtu s iskazom 
površina koji je izradio Geodetski ured 
Stjepan Tomašić i koji je sastavni dio ovog 
zaključka i ugovora. Ponuditelj je predložio 
da se utvrdi da su zamijenjene nekretine 
jednake vrijednosti iako on sam daje 3 čm 
više, a da mu je ista potrebna za formiranje 
građevinske čestice u postupku utvrđivanja 
građevne čestice za postojeću građevinu. 

Obzirom da je Odlukom o 
gospodarenju nekretninama (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj 6/12) 
predviđeno da se nekretnine u vlasništvu 
Općine Župa dubrovačka mogu iznimno 
prodavati neposrednom pogodbom u slučaju 
kada je to predviđeno posebnim Zakonom to 
je pozivom na odredbu članka 391. Zakona o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(''Narodne novine'', broj 91/96…152/14) 
riješeno je kao u izreci ovog zaključka. 
 
KLASA: 947-01/17-01/26 
URBROJ: 2117/08-02-17-3 
 

Srebreno, 27. srpnja 2017. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
21. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 08/09 i 6/13), i članka 
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103. Zakona o cestama (''Narodne novine'', 
broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
2. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 
27. srpnja 2017. godine donijelo je  
 

O D L U K U 
o ukidanju statusa javnog dobra  

dijela nekretnine (puta) 
 

I 
Utvrđuje se da je trajno prestala potreba 
korištenja puta, 3/1057 dijelova čest. zem. 
1447 Z.UL. 53 k.o. Brašina. 
 

II 
 
Slijedom utvrđenog u točci I. ukida se status 
javnog dobra u općoj uporabi (puta) , 3/1057 
dijelova čest. zem. 1447 Z.UL. 53 k.o. 
Brašina. 
 

III 
 
Općinski sud u Dubrovniku kao 
zemljišnoknjižni sud provest će ovu Odluku 
u zemljišnim knjigama na način da će se na 
nekretnini iz točke I. ove Odluke uknjižiti 
pravo vlasništva Općine Župa dubrovačka, 
uz prethodno brisanje uknjižbe nekretnine 
kao javnog dobra (puta). 
 

IV 
 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od 
dana objave u "Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka". 
 
KLASA: 947-01/17-01/28 
URBROJ: 2117/08-02-17-3 
 

Srebreno, 27. srpnja 2017. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Lovorko Klešković, v.r.  

 
 
22. 
 
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 2. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 27. 
srpnja 2017. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Gosp. Ivu i Dubravku Štitiću prodaje 
se 3/1057 dijelova čest. zem. 1447 Z.UL. 53 
k.o. Brašina površine 3 m2, za kupoprodajnu 
cijenu od 300 € (slovima: tristotineEUR-a) u 
kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju 
HNB-a na dan isplate. 

 
Ugovor o kupoprodaji sastavni je dio 

ovog Zaključka. 
 
Ovlašćuje se Općinski načelnik da 

potpiše Ugovor o kupoprodaji. 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

 Gosp. Ivo i Dubravko Štitić iz Mlina 
obratili su se Općini Župa dubrovačka 
tražeći da im Općina Župa dubrovačka proda 
3/1057 dijelova čest. zem. 1447 Z.UL. 53 
k.o. Brašina površine 3 m2 , jer da im je ista 
potrebna za formiranje građevinske čestice u 
postupku utvrđivanja građevne čestice za 
postojeću građevinu. 
 S tim u svezi angažiran je ovlašteni 
sudski vještak koji je izvršio procjenu 
predmetne nekretnine i utvrdio tržišnu 
vrijednost iste u procjembenom elaboratu P 
VII-12/2017. 
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Obzirom da je Odlukom o 
gospodarenju nekretninama (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj 6/12) 
predviđeno da se nekretnine u vlasništvu 
Općine Župa dubrovačka mogu iznimno 
prodavati neposrednom pogodbom u slučaju 
kada je to predviđeno posebnim Zakonom to 
je pozivom na odredbu članka 391. Zakona o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(''Narodne novine'', broj 91/96…152/14) 
riješeno je kao u izreci ovog zaključka. 
 
KLASA: 947-01/17-01/28 
URBROJ: 2117/08-02-17-4 
 

Srebreno, 27. srpnja 2017. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
23. 
 
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 2. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 27. 
srpnja 2017. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Stavlja se van snage Ugovor o 
kupoprodaji broj ovjere: OV-8733/16 od 
20.12.2016. zaključenim između Općine 
Župa dubrovačka i gosp. Antuna Gugića. 

 
Prihvaća se Ugovor o kupoprodaji 

zemljišta s gosp. Antunom Gugić za kupnju 
68/427 dijelova čest. zem. 939 Z.UL. 628 
K.O. Čibača u površini od 68 m2 po cijeni od 
136,26 €/m2, protuvrijednost u kunama po 
srednjem tečaju HNB- a na dan uplate, te 

9/222 dijelova čest. zem. 938/5 Z.UL. 1105 
K.O. Čibača u površini od 9 m2, po cijeni od 
134,62 €/m2, protuvrijednost u kunama po 
srednjem tečaju HNB- a na dan uplate. 

 
Ovlašćuje se općinski načelnik da 

potpiše Ugovore o kupoprodaji. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Za realizaciji prometnog rješenja – 
rekonstrukciji ceste i javne rasvjete u Čibači, 
dio ulice dr. A. Starčevića, od raskrižja 
Mljekara do državne ceste D8 potrebno je 
otkupiti dio nekretnine koja nosi oznaku 
čest. zem. 939 Z. UL. 628 k.o. Čibača, te  
dio nekretnine koja nosi oznaku čest. zem. 
938/5 Z. UL. 1105 k.o. Čibača od vlasnika 
gosp. Antuna Gugića iz Čibače. 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka je Zaključcima usvojenim na 25. 
sjednici pokrenulo postupak kupnje 
predmenih dijelova. 

Nakon toga zaključen je 
kupoprodajni Ugovor o kupnji dijela čest. 
zem. 939 Z.UL. 628 k.o. Čibača, ali isti nije 
bio provediv obzirom da su u međuvremenu 
stranke Antun i Josip Gugić zaključili 
Ugovor o zamjeni-podjeli nekretnina kojim 
je oblik i površina čestice zemlje 939 k.o. 
Brašina promjenjen oblikom i površinom. 

Tržišnu vrijednost predmetnih 
nekretnina utvrdio je ovlašteni sudski vještak 
gosp. Zlatko Bender, d.i.g. u svom elaboratu 
P.VII-21/2016. i P.VII-19/2016, i to u iznosu 
od 136,26 €/m2 i 134,62 €/m2, 
protuvrijednost u kunama po srednjem tečaju 
HNB- a na dan uplate. 

S tim u svezi riješeno je kao u izreci 
ovog zaključka. 
 
KLASA: 947-01/16-01/32 
URBROJ:2117/08-02-17-11 
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Srebreno, 27. srpnja 2017. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
 
 


