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_________________________________ 
 
01. 
 
Na temelju članka 132., stavak 1. Zakona o 
gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17, 
39/19) i članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka 08/09, 6/13, 3/18), po prethodno 
pribavljenom mišljenju Turističke zajednice 
Općine Župa dubrovačka, Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 17. sjednici, 
održanoj                          30. listopada 2019., 
donosi  
 

O D L U K U 
o privremenoj zabrani izvođenja 

građevinskih radova  
na području Općine Župa dubrovačka 

 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom privremeno se zabranjuje 
izvođenje građevinskih radova odnosno 
određuju vrste radova, vrste građevina, 

područje, razdoblje kalendarske godine i 
vrijeme u kojem se privremeno zabranjuje 
izvođenje građevinskih radova, utvrđuju 
razlozi zbog kojih se u pojedinim 
slučajevima mogu izvoditi građevinski 
radovi te provođenje nadzora. 
 

Članak 2. 
 

Građevinskim radovima koji se u smislu ove 
Odluke zabranjuju smatraju se zemljani 
radovi  i radovi na izgradnji konstrukcije 
građevine. 
 
Područje privremene zabrane izvođenje 
građevinskih radova je cijelo područje 
Općine Župa dubrovačka. 
 
Razdoblje na koje se primjenjuje zabrana 
izvođenja radova iz stavka 1. ovog članka je 
od 1. lipnja do 30. rujna 2020. godine, 
nedjeljama, blagdanima i neradnim danima 
u Republici Hrvatskoj te na Dan Općine 
Župa dubrovačka u vremenu od 00:00 do 
24:00 sata. 
 

Članak 3. 
 

Zabrana iz ove Odluke ne odnosi se na: 
1. građevine odnosno radove za čije je 

građenje odnosno izvođenje utvrđen 
interes Republike Hrvatske, 

2. uklanjanje građevina na temelju 
rješenja građevinske inspekcije ili 
odluke drugog tijela državne vlasti, 

3. hitne radove na popravcima objekata i 
uređaja komunalne i ostale 
infrastrukture koji se javljaju 
nenadano i kojima se sprječava 
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nastanak posljedica opasnih za život i 
zdravlje ljudi kao i veća oštećenja 
nekretnine, 

4. nužne radove na popravcima 
građevina kada zbog oštećenja postoji 
opasnost za život i zdravlje ljudi, 

5. građenje objekata predškolskog, 
školskog, zdravstvenog i socijalnog 
sadržaja, građenje javnih građevina 
sportske i kulturne namjene i 
poboljšanja energetske učinkovitosti 
zgrada u vlasništvu jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave. 

6. radove na izgradnji konstrukcije 
građevine koja se ne nalazi u 
neposrednoj blizini značajnijih 
turističkih objekata (hoteli, kampovi i 
sl.), u vremenu od 9:00 do 14:00 sati, 
osim nedjeljom blagdanom i neradnim 
danom, a koji su odobreni od strane 
Općinskog načelnika i u postupku iz 
stavka 2. ovog članka. 

 
Iznimno u posebno opravdanim okolnostima 
Općinski načelnik može odobriti 
građevinske i ostale radove suprotno 
odredbama članka 2. ove odluke.  
 
Rješenje o svakom pojedinačnom slučaju, 
temeljem zahtjeva investitora, donosi Odsjek 
za komunalno gospodarstvo.  
 
Rješenje stupa na snagu odmah. 

 
Članak 4. 

 
Nadzor nad primjenom ove odluke provodi 
služba komunalnog redarstva Odsjeka za 
komunalno gospodarstvo. 
 
U obavljanju nadzora komunalni redari 
postupaju sukladno odgovarajućim 
odredbama Zakona o gradnji (Narodne 
novine 153/13, 20/17, 39/19) i Zakona o 

građevinskoj inspekciji (Narodne novine 
153/13). 
 
Komunalni redar utvrditi će svaku gradnju, 
tj. izvođenje građevinskih radova, njihova 
investitora i izvođača koji obavlja predmetnu 
gradnju ili izvodi građevinske radove 
protivno odredbi članka 2. ove odluke i 
protiv njega izdati obvezni prekršajni nalog. 
 

Članak 5. 
 

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 
kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja 
kao investitor ili izvođač obavlja 
građevinske radove na području Općine 
Župa dubrovačka protivno odredbama ove 
Odluke. 
 
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit 
će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi 
novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn. 
 
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn 
kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba 
koja obavlja drugu samostalnu djelatnost te 
kao investitor ili izvođač obavlja 
građevinske radove na području Općine 
Župa dubrovačka protivno odredbama ove 
Odluke. 
 
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit 
će se i fizička osoba kao investitor 
novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn. 
 

Članak 6. 
 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje 
vrijediti Odluka o načinu i vremenu u 
kojemu nije dopušteno obavljati građevinske 
radove na području Općine Župa dubrovačka 
(Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 
29/18). 
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Članak 7. 
 

Ova odluka stupa na snagu osam dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''. 
 
KLASA: 363-01/19-01/79  
URBROJ: 2117/08-02-19-1 
 
Srebreno, 30. listopada 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
02. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13),  te sukladno 
odredbi članka 5. stavka 3. 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 17. sjednici održanoj 30. 
listopada 2019. donosi 
  

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, 16/17,11/19 čl.26.-28.) 
temeljem Zakona o socijalnoj skrbi 
(NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17) članci 
115. i 117. . i članaka 8., 19. i 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) 
 

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: 

- stalne novčane naknade (čl.18. Odluke o 
socijalnoj skrbi Općine Župa dubrovačka,) 
- subvencioniranje troškova prijevoza (čl.24. 
Odluke o socijalnoj skrbi Općine Župa dubrovačka 
i čl. 53. Zakona o socijalnoj skrbi)  
- pomoć za pogrebne troškove (čl.25. Odluke o 
socijalnoj skrbi Općine Župa dubrovačka i članka 
46. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi) ,  
- novčanu pomoć za kupnju školskog pribora i 
opreme za školarce ( čl.26 Odluke o socijalnoj 
skrbi Općine Župa dubrovačka i članka 46. st.1. 
Zakona o socijalnoj skrbi). 
 

 



Općina Župa dubrovačka               Službeni glasnik broj 15               Srebreno, 30. listopada 2019. 
 

 
 

 
3 
 

 

S025 
JEDNOKRATNA 

NOVČANA POMOĆ 
-JLPRS 

Svrha pristupa podacima je ostvarivanje prava iz Odluke o 
socijalnoj skrbi Općine Župa dubrovačka („Službeni 
glasnik“ 09/16, 07/17 i 16/17) članak 10. , i  
temeljem Zakona o socijalnoj skrbi 
(NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17) članci 
46.,100. i 117. i čl.8.,19. i 35. 
 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi 
,(NN, br.33/01,60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) 
 
Utvrđuje se pravo iz sustava socijalne skrbi, te se traži 
pristup podacima kako bi djelatnici Odsjeka za društvene 
djelatnosti mogli rješavati po podnesenim zahtjevima za 
priznavanjem prava na: 

- jednokratnu novčanu pomoć (čl.10. Odluke o 
socijalnoj skrbi Općine Župa dubrovačka i čl. 
46.,100. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi),  

 
 

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“ 20/17) i čl.8.,19. i 35. 
 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi 
,(NN, br.33/01,60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) 
 
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 ( čl. 2.-4.. Pravilnika o načinu i 
uvjetima stipendiranja učenika i studenata iz 
obitelji slabijeg imovnog stanja s područja  
Općine Župa dubrovačka. 
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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. 
 

Dohvat podataka o dohocima i 
primicima omogućen je za razdoblje od 1. 
siječnja 2014. godine i to za : 
1.kalendarsku godinu 
2. razdoblje od dva do dvanaest mjeseci u 
kontinuitetu  
3. mjesec 

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. 

   
Stupanjem na snagu ove Odluke 

prestaje važiti Odluka kojom se utvrđuju 
uvjeti i načini preuzimanja podataka o 
dohocima i primicima za pristupanje sustavu 
EDIP (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka 11/19).  

 
VII. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu 8 dana 
nakon objave u Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka. 
 
KLASA: 400-01/19-01/06  
URBROJ: 2117/08-02-19-2 
 
Srebreno, 30. listopada 2019.  
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 


