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01. 
 
Na temelju članka 14. i 37. Zakona o 
proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15) i 
članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(„Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka“, br. 8/09 6/13 i 3/18), Općinsko 

vijeće Općine Župa dubrovačka na 16. 
sjednici održanoj 31. srpnja 2019. godine 
donijelo je  
 
 

3. IZMJENE I DOPUNE 
Odluke o izvršavanju Proračuna  

Općine Župa dubrovačka za 2019. godinu                        
 

Članak 1. 
 

U Odluci o izvršavanju Proračuna 
Općine Župa dubrovačka za 2019. godinu 
(„Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka“, broj 33/18, 3/19 i 7/19) u 
članku 3. iznos „55.864.000,00 kn“ mijenja 
se u iznos „56.930.000,00 kn“. 
 

Članak 2. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osam 
dana nakon objave u „Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka“, a primjenjivat će 
se tijekom 2019. godine.  
 
KLASA: 400-06/18-03/03 
URBROJ: 2117/08-02-19-4 
 
Srebreno, 31. srpnja 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
02. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (“Službeni glasnik Općine Župa 
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dubrovačka”, broj 8/09, 6/13 i 3/18. ), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
16. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2019. 
godine, donijelo je  
 

O D L U K U 
o otpisu dijela potraživanja Općine Župa 
dubrovačka prema komunalnom društvu 

Čistoća d.o.o. 
 

Članak 1. 
 

Temeljem sporazuma o međusobnoj 
suradnji između Grada Dubrovnika, Općine 
Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine 
Dubrovačko primorje te komunalnog društva 
Čistoća d.o.o. sklopljenog dana 01. srpnja 
2019. godine otpisuje se potraživanje do 
dokapitalizacije prema društvu Čistoća d.o.o. 
u iznosu od 917.861,00 kn. 

 
Članak 2. 

 

Otpis potraživanja iz članka 1. ove 
Odluke u poslovnim knjigama Općine Župa 
dubrovačka provesti će se s danom 
donošenja ove Odluke od strane Općinskog 
vijeća. 
 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se 
Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za 
financije i proračun Općine Župa 
dubrovačka. 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka“.  
 
KLASA: 401-01/19-01/07     
URBROJ: 2117/08-02-19-01 
 
Srebreno, 31. srpnja 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
03. 
 
Na temelju članka 10., stavka 3. Zakona o 
financiranju političkih aktivnosti, izborne 
promidžbe i referenduma (NN, broj 29/19) 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 
16. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2019. 
godine, donijelo je  

 
O D L U K U  

o izmjenama i dopunama Odluke 
o raspoređivanju sredstava Proračuna 

Općine Župa dubrovačka za financiranje 
političkih stranaka Općinskog vijeća 

Općine Župa dubrovačka u 2019. godini 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o raspoređivanju sredstava 
Proračuna Općine Župa dubrovačka za 
financiranje političkih stranaka Općinskog 
vijeća Općine Župa dubrovačka u 2019. 
godini („Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka“, broj 33/18) u članku 1. iznos 
„78.120,00 kuna“ mijenja se u iznos 
„75.009,12 kn“. 

 
Članak 2. 

 
 Članak 3. Mijenja se i glasi:  
 

„S obzirom na broj članova u 
Općinskom vijeću Općine Župa dubrovačka 
političkim strankama pripadaju sredstva u 
slijedećim mjesečnim iznosima: 
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Red. 
broj 

 
Politička stranka 

B r o j   v i 
žene 

j e ć n i k a 
muški 

Iznos u 
Kunama 

 
1. 

Hrvatska demokratska zajednica  
(HDZ) 

 
3 

 
6 

 
3.906,00 

 
2. 

 
KLGB nositelja Antuna Bašića 

 
0 

 
3 

 
1.260,00  

 
3. 

 
KLGB nositelja Marka Miloslavića  

 
0 

 
2 

 
   840,00 

 
4. 

Moderna demokratska stranka 
(MODES)    

 
0 

 
1 

 
    420,00 

 
Članak 3. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osam 

dana nakon objave u „Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka“, a primjenjivat će 
se tijekom 2019. godine. 
 
KLASA: 400-01/18-01/09     
URBROJ: 2117/08-02-19-2  
                                                                    
Srebreno,31. srpnja 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
04. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09, 6/13 i 3/18),  te 
sukladno odredbi članka 5. stavka 7. Odluke 
kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja 

podataka o dohocima i primicima iz 
Evidencije o dohocima i primicima 
(„Narodne novine“, br. 55/19) Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 16. 
sjednici održanoj 31. srpnja 2019. godine, 
donijelo je 
 

O D L U K U 
 

I. 
 
Općinsko vijeće Općine Župa 

dubrovačka prihvaća uvjete iz Odluke kojom 
se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja 
podataka o dohocima i primicima iz 
Evidencije o dohocima i primicima za 
pristupanje sustavu Evidencije o dohocima i 
primicima (dalje u tekstu: sustav EDIP). 

 
II. 

 
 Svrhe za razmjenu podataka o 
dohocima i primicima iz sustava EDIP su: 
 

 
 

ŠIFRA 
SVRHE 

OPIS SVRHE OBRAZLOŽENJE I ZAKONSKA OSNOVA 
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S023 

PRAVA IZ 
SUSTAVA 

SOCIJALNE SKRBI- 
JLPRS 

Svrha pristupa podacima je ostvarivanje socijalnih prava iz 
Odluke o socijalnoj skrbi Općine Župa dubrovačka 
(„Službeni glasnik“ 09/16, 07/17 i 16/17) temeljem 
Zakona o socijalnoj skrbi 
(NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17) 
Utvrđuju se prava iz sustava socijalne skrbi, njihov opseg i 
iznos, a vezani su uz socijalni status obitelji, odnosno 
samca te se traži pristup podacima kako bi djelatnici 
Odsjeka za društvene djelatnosti mogli rješavati po 
podnesenim zahtjevima za priznavanjem prava na 
jednokratne naknade, stalne novčane pomoći, pomoći za 
troškove stanovanja, kupnju knjiga i sl.. 

S009 
PRAVO NA 
DODJELU 

STIPENDIJE 

Svrha pristupa podacima je ostvarivanje prava na 
stipendiju temeljem Pravilnika o načinu i uvjetima 
stipendiranja učenika i studenata iz obitelji slabijeg 
imovnog stanja s područja Općine Župa dubrovačka 
 („Službeni glasnik“ 17/20) i Zakona o socijalnoj skrbi 
(NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17) 
Naknade u vezi s obrazovanjem koji utvrđuju prava iz 
sustava socijalne skrbi, njihov opseg i iznos a vezani su uz 
socijalni status obitelji, odnosno samca te se traži pristup 
podacima kako bi djelatnici Odsjeka za društvene 
djelatnosti mogli rješavati po podnesenim zahtjevima za 
priznavanjem prava na stipendiju učenicima i studentima 
iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja Općine Župa 
dubrovačka. 

 
III. 

 Dohvat podataka iz sustava EDIP 
omogućuje se uspostavom sustava 
elektroničkog pristupa podacima razmjenom 
podataka putem web-servisa koji Općini 
Župa dubrovačka omogućava upit u realnom 
vremenu za pojedinačan OIB. 
 

IV. 
 

 Razdoblja za koja se omogućuje 
dohvat podataka iz sustava EDIP su 
kalendarska godina te tromjesečje i mjesec 
prilikom čega je najmanja moguća godina za 
dohvat podataka 2014. godina, a početni 
mjesec ne može biti manji od siječnja 2014. i 

ne veći od dva mjeseca prije tekućeg 
mjeseca (n-2). 

 
V. 
 

 Kontakt osobe za dohvat podataka iz 
sustava EDIP u su Katarina Barović, voditelj 
Odsjeka za društvene djelatnosti i kulturu 
Općine Župa dubrovačka, e-mail: 
katarina.barovic@zupa-dubrovacka.hr , tel: 
+38520487481 i Barbara Korda, viši 
savjetnik za društvene djelatnosti Općine 
Župa dubrovačka, e-mail: 
barbara.korda@zupa-dubrovacka.hr , tel. 
+38520487485  

VI. 
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Ova Odluka stupa na snagu 8 dana nakon 
objave u Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka. 
 
KLASA: 400-01/19-01/06       
URBROJ: 2117/08-02-19-1 
 
Srebreno, 31. srpnja 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
05. 
 
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 
16. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2019. 
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) 
Točka 9. PRAVO NA NOVČANU 
POMOĆ ZA KUPNJU UDŽBENIKA I 
ŠKOLSKOG PRIBORA, mijenja se i glasi: 
 
''9. PRAVO NA NOVČANU POMOĆ ZA 
KUPNJU ŠKOLSKOG PRIBORA I 
OPREME ZA ŠKOLARCE'' 
 

Članak 2. 
 

U članku 26. stavak 1. mijenja se i glasi : 
 
''Pravo na novčanu pomoć za kupnju 
školskog pribora i opreme za školarce  
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.'' 

 
Članak 3. 

 
U članku 26. stavak 3. mijenja se i glasi: 
 
''Obiteljima koje zadovoljavaju uvjet 
primanja iz predhodnog stavka isplatit će se 
jednokratno iznos od: 

- 300,00 kuna po djetetu za osnovno 
obrazovanje od 1. do 4. razreda 

- 400,00 kuna po djetetu za osnovno 
obrazovanje od 5. do 8. razreda 

- 1.100,00 kuna po djetetu za 
srednjoškolsko obrazovanje.'' 

 
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: 2117/08-02-19-3 
 
Srebreno, 31. srpnja 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
 
 



Općina Župa dubrovačka               Službeni glasnik broj 11                 Srebreno, 31. srpnja 2019. 
 

 
 

 
3 
 

 

06. 
 
Na temelju članka 87. stavka 1. i članka 89. 
stavka 2. Zakona o prostornom uređenju 
(Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 
39/19) i članaka 33. i 34. Statuta Općine 
Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka 08/09, 6/13 i 3/18) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
16. sjednici, održanoj dana 31. srpnja 2019. 
godine, donijelo je sljedeću 
 

ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA  

ODLUKE O IZRADI IZMJENA I 
DOPUNA PROSTORNOG PLANA 

UREĐENJA  
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA 

 
Članak 1. 

U Odluci o izradi Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Župa 
dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka, 10/18), članak 4. mijenja se i 
glasi: 
 
Razlozi za pokretanje izrade Izmjena i 
dopuna Plana su slijedeći: 

1. usklađenje Prostornog plana uređenja 
Općine Župa dubrovačka s Zakonom 
o prostornom uređenju (Narodne 
novine 153/13, 65/17, 114/18, 
39/19), Pravilnikom o jednostavnim i 
drugim građevinama i radovima 
(Narodne novine 112/17, 34/18, 
36/19) 

2. korekcija uvjeta provedbe zahvata u 
prostoru sukladno potrebama pravnih 
i fizičkih osoba uočenih kroz 
provedbu Plana koji je na snazi 

3. usklađenje Prostornog plana uređenja 
Općine Župa dubrovačka s 
Prostornim planaom uređenja 

Dubrovačko-neretvanske županije 
(Službeni glasnik Dubrovačko-
neretvanske županije 06/03, 03/05, 
03/06, 07/10, 04/12, 09/13, 02/15, 
07/16, 02/19, 06/19- pročišćeni tekst) 

 
Članak 2. 

Članak 12. mijenja se i glasi: 
Sredstva za izradu Plana osigurat će se iz 
proračuna Općine Župa dubrovačka za 2019. 
i 2020. godinu te sukladno Ugovoru o 
financiranju uređenja građevinskog zemljišta 
između Općine Župa dubrovačka i tvrtki 
PGM RAGUSA d.d. i DUBAC PROMET 
d.o.o. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana 
objave u ''Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka''. 
 
KLASA: 350-02/18-01/16 
URBROJ: 2117/08-02-19-17 
 
Srebreno, 31. srpnja 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
07. 
 
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i 
drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" 
broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 
153/09, 143/12 i 152/14), članka 6. Zakona o 
zakupu i prodaji poslovnog prostora 
("Narodne novine" broj 125/11, 64/15 i 
112/18) 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 
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16. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 
31. srpnja  2019. godine donijelo je  

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

zakupu poslovnog prostora 
 

Članak 1. 
 
U Odluci o zakupu poslovnog prostora 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', broj 23/12) 
članak 9. mijenja se i glasi: 

''Iznimno od odredbe članka 7. ove Odluke, 
zakupodavac može dati pisanu ponudu za 
sklapanje novog ugovora o zakupu na 
određeno vrijeme na rok od pet godina pod 
istim uvjetima (iznos mjesečne zakupnine, 
zakupnik…) kao u postojećem ugovoru o 
zakupu, kada je to ekonomski opravdano, 
odnosno kada je mjesečni iznos zakupnine 
veći od cijene zakupnine po Odluci Općine 
Župa dubrovačka za djelatnost koju 
zakupnik obavlja isključivo zakupniku koji s 
Općinom Župa dubrovačka ima sklopljen 
ugovor o zakupu na temelju javnog natječaja 
i koji u potpunosti ispunjava obveze iz 
ugovora o zakupu, kada mu istječe takav 
ugovor o zakupu sklopljen na temelju javnog 
natječaja, a na njegov pisani zahtjev. 

Zakupnik iz prethodnog stavka ovoga članka 
dužan je pisani zahtjev podnijeti Općini 
Župa dubrovačka, najkasnije 120 dana prije 
isteka roka na koji je ugovor sklopljen, a 
Općina Župa dubrovačka dužna je najkasnije 
90 dana prije isteka roka na koji je ugovor 
sklopljen zakupniku dati pisanu ponudu za 
sklapanje novog ugovora ili ga pisanim 
putem obavijestiti da mu neće ponuditi 
sklapanje novog ugovora o zakupu. 

Ako zakupnik ne podnese pisani zahtjev u 
roku iz stavka 2. ovoga članka ili ako Općina 
Župa dubrovačka pisanim putem obavijesti 

zakupnika da mu neće ponuditi sklapanje 
novog ugovora o zakupu, za navedeni 
prostor objavit će se natječaj za davanje u 
zakup. 

Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz 
stavka 2. ovoga članka najkasnije 30 dana 
prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, 
zakupni odnos je prestao istekom roka na 
koji je ugovor sklopljen, a zakupodavac će 
nakon stupanja u posjed tog poslovnog 
prostora raspisati javni natječaj za davanje u 
zakup poslovnoga prostora.'' 

 
Članak 2. 

 
Sve nespomenute odredbe Odluke o zakupu 
poslovnog prostora Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 23/12) ostaju 
nepromijenjene. 
 

Članak 3. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''. 
 
KLASA: 372-01/12-01/08                                                      
URBROJ: 2117/08-02-19-4 
 
Srebreno, 31. srpnja 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 


