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SADRŽAJ 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  
 

01. Zaključak kojim se uređuje promet 
motornim vozilima u naselju Mlini.1.  

02. Odluka o davanju prethodne 
suglasnosti za umanjenje cijene 
vrtića za djecu koja nisu pohađala 
vrtića zbog necijepljenosti..............2. 

03. Odluka o davanju prethodne 
suglasnosti na Odluku o izmjenama i 
dopunama Odluke o mjerilima za 
naplatu usluga Dječjeg vrtića Župa 
dubrovačka od roditelja korisnika 
usluga..........................................2.   

04. Odluka o visini sufinanciranja 
troškova prehrane u Dječjem vrtiću 
Župa dubrovačka............................3. 

05. Rješanje o razješenju i imenovanju 
člana NO Groblje Dubac d.o.o........5. 

_________________________________ 
 
1. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09, 6/13 i 3/18), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
8. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 
30. srpnja 2018. 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 plivališta Mlini (kod objekta 

vaterpolo kluba Gusar) 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 
 - vozilima HGSS-a 
 - vatrogasnim vozilima 
 - vozilima MUP-a 
 - vozilima pogrebnog poduzeća 
 - 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 u 
vremenskom periodu od 06:00 do 11:00 sati 
vozilima čija ''ukupna masa'' ne prelazi 5 
tona, a za potrebe: 
 

1. odvoza smeća  
2. dopreme robe za opskrbu 

prodavaonica ili ugostiteljskih 
objekata  

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

te odvoza građevnog otpada 
 
Prometovanje zonom ograničenja prometa iz 
točke I. ovog zaključka može se odobriti za 
potrebe: 
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1. prijevoza radi snimanja i 

održavanja priredbi 
2. prijevoza novca i drugih 

vrijednosti 
3. državnog, županijskog, 

općinskog i vjerskog protokola 
4. prijevoza teških invalida i 

bolesnih osoba 
5. prijevoza članova uže obitelji radi 

odlaska na pogreb 
6. 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 7/17). 
 
KLASA: 340-01/18-01/08 
URBROJ: 2117/08-02-18-1 
 
Srebreno, 30. srpnja 2018. 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
2. 
 
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, 6/13 i 3/18), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
8. sjednici, održanoj 30. srpnja 2018., godine 
donijelo je  
 

O D L U K U 
o davanju prethodne suglasnosti za 

umanjenje cijene vrtića za djecu koja nisu 
pohađala vrtić zbog necijepljenosti 

 
Daje se prethodna suglasnost za 

umanjenje cijene vrtića za djecu koja nisu 
pohađala vrtić zbog necijepljenosti u tekstu 
kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg 
vrtića Župa dubrovačka na 14. sjednici 
održanoj 10. srpnja 2018. godine. 
  
 Ova odluka stupa na snagu prvog 
dana od dana objave u "Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka". 
 
KLASA: 601-01/18-01/02 
URBROJ: 2117/08-02-18-2 
 
Srebreno, 30. srpnja 2018. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
3. 
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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, 6/13 i 3/18), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
8. sjednici, održanoj 30. srpnja 2017., godine 
donijelo je  
 

O D L U K A 
o davanju prethodne suglasnosti na  

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke 
o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg 
vrtića Župa dubrovačka od roditelja 

korisnika usluga 
 

Daje se prethodna suglasnost na 
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke 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 
14. sjednici održanoj 10. srpnja 2018. 
godine. 
  
 Ova odluka stupa na snagu osam 
dana od dana objave u "Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka", a objavit će se i 
na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Župa 
dubrovačka. 
 
KLASA: 601-02/17-01/02 
URBROJ: 2117/08-02-18-4 
 
Srebreno, 30. srpnja 2018. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
4. 
 

Na temelju članka 49. Zakon o 
predškolskom odgoju (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, 6/13 i 
3/18),  Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka na 8. sjednici održanoj 30. 
srpnja 2018. godine donijelo je  
 

Odluku o visini sufinanciranja troškova 
prehrane u Dječjem vrtiću Župa 

dubrovačka 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuje se visina 
sufinanciranja troškova dnevnog obroka za 
djecu koja pohađaju Dječji vrtić Župa 
dubrovačka. 
 

Članak 2. 
Cijena dnevnog obroka za djecu koja 
pohađaju Dječji vrtić Župa dubrovačka 
utvrđuje se u iznosu od 9,80 kuna, s tim da 
se sredstva osiguravaju na način da Općina 
Župa dubrovačka osigurava 70%, a Vrtić 
30% rečenog iznosa. 
 

Članak 3. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon 
objave u ''Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka'' i na oglasnoj ploči Vrtića. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
Općina Župa dubrovačka u funkciji partnera 
i Dječji vrtić Župa dubrovačka, u funkciji 
prijavitelja prijavili su se na Javni poziv 
''Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu 
ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja'' 
UP.02.2.2.08. u sklopu Europskog socijalnog 
fonda Operativni program Učinkoviti ljudski 
potencijali 2014. – 2020. koje je raspisalo 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku.  
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U sklopu Javnog poziva, Općina i dječji vrtić 
Župa dubrovačka, prijavili su projekt pod 
nazivom „Unaprjeđenje usluga za djecu u 
sustavu ranog i predškolskog odgoja i 
obrazovanja dječjeg vrtića općine Župa 
dubrovačka“. Navedenim projektom 
predviđeno je produljenje rada Dječjeg 
vrtića Župa dubrovačka do 21:00 sat te rad 
subotom a sve u cilju usklađivanja radnog 
vremena Dječjeg vrtića Župa dubrovačka sa 
stvarnim potrebama roditelja i unaprjeđenja 
usluga u provedbi redovnih i posebnih 
programa.  
Provođenjem aktivnosti projekta te 
ostvarivanjem ciljeva, koji su usklađeni sa 
svim međunarodnim, nacionalnim i lokalnim 
strateškim dokumentima, Općina Župa 
dubrovačka  i Dječji vrtić Župa dubrovačka 
odgovorit će na povećane potrebe i time 
omogućiti roditeljima lakše i kvalitetnije 
balansiranje između obiteljskog i poslovnog 
života, a da se to ne reflektira negativno na 
djecu zbog dužeg boravka u vrtiću. 
U okviru projekta planirane su sljedeće 
aktivnosti: uvođenje 6 smjenskih skupina za 
produljeni boravak, 1 popodnevnu, 3 nove 
skupine u novo-unajmljenim prostorima, 3 
skupine subotom, edukacije za zaposlenike 
vrtića i općine, zapošljavanje novih 
djelatnika i stručnog tima zbog produljenog 
rada vrtića, nabava opreme, prehrana djece  i 
druge aktivnosti. 
Uputama za prijavitelje u sklopu Javnog 
poziva propisano je da će se troškovi 
prehrane priznavati sukladno broju djece 
uključene u aktivnost poslijepodnevnog i/ili 
smjenskog rada vrtića, a obračunavat će se 
temeljem udjela jedinice lokalne samouprave 
u sufinanciranju dnevnog troška prehrane po 
djetetu koji je moguće nedvojbeno utvrditi iz 

programa javnih potreba u predškolskom 
odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i 
predškolske dobi odnosno iz drugog 
odgovarajućeg dokumenta koji donosi 
jedinica lokalne samouprave. Shodno 
navedenim uvjetima Općina Župa 
dubrovačka dužna je donijeti odluku kojom 
je utvrđen iznos visine dnevnog obroka u 
dječjim vrtićima, a sve u svrhu prijave 
realnog troškovnika koji je sastavni dio 
prijave na ovaj projekt.  
 
Osnivač Dječjeg vrtića Općina Župa 
dubrovačka je dužna osigurati odgovarajući 
dokument iz kojeg će biti nedvojbeno 
moguće utvrditi iznos dnevnog troška 
prehrane po djetetu te koji će se temeljiti na 
vjerodostojnom i provjerljivom izračunu. 
Odluka o financiranju prehrane u dječjim 
vrtićima iz kojeg je moguće nedvojbeno 
utvrditi iznos dnevnog troška prehrane po 
djetetu mora biti dostupan prije finalizacije 
procesa dodjele bespovratnih sredstava. 
 
Parametri koje je potrebno uključiti u 
izračun cijene dnevnog obroka u dječjim 
vrtićima su sljedeći: 
 
A= broj djece u Dječjem vrtiću Župa 
dubrovačka/dnevna polaznost 
B= broj mjeseci kada vrtić radi u 
visokom kapacitetu 
C= broj radnih dana u mjesecu 
D= planirana sredstva za prehranu u 
financijskom planu vrtića 
 
A= 500/348 
B= 11 
C= 20 
D=750.000,00 kn 
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FORMULA ZA IZRAČUN CIJENE DNEVNOG OBROKA 
 D  750.000,00            =9.8 kuna po djetetu 
      AxBxC   348x11x20  
 
Parametar B označava broj mjeseci kada 
vrtić radi u visokom kapacitetu. U navedenoj 
formuli korišten je broj od 11 mjeseci, 
obzirom da Dječji vrtić Župa dubrovačka 
tijekom ljetnih mjeseci (od 1. srpnja do 31. 
kolovoza) prema članku 6. Odluke o 
mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića 
Župa dubrovačka od roditelja korisnika 
usluge od 24. kolovoza 2017. godine ima 
pravo na umanjenje cijene od 50% ako dijete 
ne koristi uslugu Vrtića tijekom tih mjeseci. 
Budući da Vrtić u ta dva mjeseca radi 
smanjenim kapacitetom i broj djece se 
prepolovi, kao parametar B uzet je broj 11, 
umjesto 12 mjeseci, u godini za izračun po 
ovoj formuli. 
 
Cijeneći uvodno navedeno riješeno je kao u 
izreci ovog Odluke. 
 
KLASA: 601-01/18-01/03 
URBROJ:2117/08-02-18-2 
 
Srebreno, 30. srpnja 2018. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
5. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09, 6/13 i 3/18), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na                       
8. sjednici, održanoj 30. srpnja 2018., godine 
donijelo je  
 
 

RJEŠENJE 
o prijedlogu razrješenja i imenovanja 

člana Nadzornog odbora 
društva Groblje Dubac d.o.o. 

 
I. 
 

U Nadzorni odbor društva Groblje Dubac 
d.o.o. predlaže se razrješenje: 
 
gosp. Ive Miletića 
 

II. 
 
U Nadzorni odbor društva Groblje Dubac 
d.o.o. predlaže se imenovanje: 
 
gosp. Mata Begovića 
 

III. 
 

Ovo rješenje stupa na snagu prvog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''. 
 
KLASA: 013-03/18-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-18-1 
 
Srebreno, 30. srpnja 2018. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
 
 
 


