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01. 
 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09, 6/13, 3/18, 6/20 – 
pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 
Župa dubrovačka na 22. sjednici Općinskog 
vijeća održanoj dana 26. svibnja 2020. 
godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 
 Prihvaća se Izvješće o radu 
Općinskog načelnika Općine Župa 
dubrovačka za razdoblje od 1. srpnja do 31. 
prosinca 2019. godine. 

 
 Tekst Izvješća o radu Općinskog 
načelnika Općine Župa dubrovačka za 
razdoblje 1. srpnja do 31. prosinca 2019. 
godine sastavni je dio ovog Zaključka. 
 
KLASA: 023-01/19-01/02 
URBROJ:2117/08-02-20-4 
 
Srebreno, 26. svibnja 2020. 
  

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
02. 
 
Temeljem Zakona o proračunu ("Narodne 
novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 
82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom 
računovodstvu i računskom planu ("Narodne 
novine", broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 



Općina Župa dubrovačka               Službeni glasnik broj 11               Srebreno, 26. svibnja 2020. 
 
 

  
2 

126/19) i članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka", broj 8/09, 6/13, 3/18 i 6/20 – 
pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 
Župa dubrovačka na svojoj 22. - oj sjednici 
održanoj 26. svibnja 2020. godine, donijelo 
je   
 

ODLUKU 
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. 

godinu 
 

Članak 1. 
 

 Odlukom se utvrđuje raspodjela 
rezultata poslovanja Općine Župa 
dubrovačka za 2019. godinu, odnosno 
utvrđuje se namjena i obavlja raspodjela 
viška prihoda utvrđenog Godišnjim 
obračunom Proračuna Općine Župa 
dubrovačka za 2019. godinu. 

 
Članak 2. 

 
 Godišnjim financijskim izvještajem 
Općine Župa dubrovačka za razdoblje 

01.01.2019. – 31.12.2019. godine utvrđen je 
višak prihoda poslovanja kako slijedi: 
 

• Višak prihoda poslovanja u iznosu od 
14.995.215,44 kn 

• Manjak prihoda od nefinancijske 
imovine u iznosu od 9.925.815,81 kn 
• Preneseni višak prihoda iz ranijih 

godina u iznosu od 5.711.068,97 kn 
 
 
Ukupni rezultat poslovanja – višak za 
2019. godinu iznosi 10.780.468,60 kn 
  

Članak 3. 
 

 Manjak prihoda od nefinancijske 
imovine u iznosu od 9.925.815,81 kn pokrit 
će se iz iskazanog viška prihoda poslovanja 
za 2019. godinu. 

 
Članak 4. 

 
 Višak prihoda poslovanja u iznosu od 
10.780.468,60 kn se sastoji se od slijedećih  
prihoda: 
 

Vlastiti prihodi 108,27 kn 

Ostali prihodi kojima namjena nije određena / prihod od poreza i 
prireza / 6.194.368,33 kn 

Prihod od financijske imovine / redovna kamata 12.603,28 kn 
Prihod od nefinancijske imovine 545.934,10 kn 
Prihod od komunalnog doprinosa 445.238,49 kn 
Prihod za posebne namjene - mineralne sirovine 23.553,43 kn 
Prihod od boravišne pristojbe 192.502,20 kn 
Prihod za posebne namjene - koncesije 391.594,30 kn 
Prihod od pomoći DNŽ 52.989,23 kn 
Prihod od pomoći grada Dubrovnika za izgradnju groblja Dubac 657.512,09 kn 
Prihod od donacija / ostali subjekti 60.146,30 kn 
Prihod od prodaje zemljišta 207.525,79 kn 
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Neutrošeni višak prihoda iz 2018. g. / donacije - ostali subjekti 43.221,95 kn 
Višak prihoda poslovanja DV Župa Dubrovačka - sredstva 
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - 
financiranje projekta 

1.695.518,43 kn 

Višak prihoda poslovanja DV Župa Dubrovačka - vlastiti prihodi 257.652,41 kn 
 

 
Članak 5. 

 
 Višak prihoda u iznosu od 
10.780.468,60 kn prenosi se u sljedeće 
obračunsko razdoblje i rasporediti će se 
tijekom 2020. godine u prvim sljedećim 

izmjenama i dopunama proračuna Općine 
Župa dubrovačka za 2020. godinu na po 
pozicijama iz Proračuna Općine Župa 
dubrovačka kako slijedi: 
 

 
VRSTA PRIHODA     POZICIJA       IZNOS 

vlastiti prihodi 108,27 kn 

         
usluge platnog prometa p. 98. 108,27 kn 
         
         

Ostali prihodi kojima namjena nije određena / prihod od 
poreza i prireza / 6.194.368,33 kn 

       
plaće za zaposlene p. 1. 2.100.000,00 kn 
energija zgrada Općine p. 28.2. 250.000,00 kn 
tekuće donacije - DVD p. 86. 1.650.000,00 kn 
električna energija - javna rasvjeta p. 28. 455.000,00 kn 
usluge održavanja zelenih površina p. 43. 150.000,00 kn 
usluge održavanja čistoće javnih površina p. 44. 250.000,00 kn 
izgradnja I. etape groblja Dubac p. 135.5. 1.339.368,33 kn 

   
       

Prihod od financijske imovine / redovna 
kamata  

12.603,28 kn 

   
usluge platnog prometa p. 98. 12.603,28 kn 
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Prihod od nefinancijske imovine 545.934,10 kn 
       
izgradnja I. etape groblja Dubac p. 135.5. 545.934,10 kn 
                
Prihod od komunalnog doprinosa 445.238,49 kn 
       
cesta Put Pera Kojakovića p. 111.2. 200.000,00 kn 
cesta Put Dr. Ante Starčevića p. 111.8. 245.238,49 kn 
         
       
Prihod od mineralnih sirovina 23.553,43 kn 
       
građevinski materijal p. 42. 23.553,43 kn 

   
Prihod od boravišne pristojbe 192.502,20 kn 
       
rekonstrukcija morske obale p. 49.31. 120.840,90 kn 
rampa muo Srebreno p. 104.4. 71.661,30 kn 
       
Prihod za posebne namjene - koncesije 391.594,30 kn 
       
uklanjanje olupina p. 76.1. 85.000,00 kn 
opskrba vodom p. 60. 50.000,00 kn 
održavanje groblja, izvora i nadstrešnica p. 49.1 100.000,00 kn 
signalizacija i umjetne izbočine p. 42.4. 95.000,00 kn 
usluge tekućeg održavanja kanalizacije, 
odvodnje, vodovoda 

p. 76.  61.594,30 kn 

         
         
Prihod od pomoći DNŽ 52.989,23 kn 
         

pomoć obiteljima i kućanstvima p. 52. 52.989,23 kn 
         
         
Pomoći grada Dubrovnika za izgradnju 
groblja Dubac   657.512,09 kn 
         
izgradnja I. etape groblja Dubac p. 135.5. 657.512,09 kn 
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Prihod od donacija / ostali subjekti 60.146,30 kn 
         

stipendije i školarine p. 58. 60.146,30 kn 
         
       
Prihod od prodaje zemljišta 207.525,79 kn 
         

zemljište  p. 116.3. 207.525,79 kn 
         
       
Neutrošeni višak prihoda iz 2018. g. / donacije - ostali 
subjekti 43.221,95 kn 

         

Izrada UPU Kupari p. 118.1. 23.221,96 kn 
stipendije i školarine p. 58. 19.999,99 kn 
         

         
Višak prihoda poslovanja Dječjeg vrtića Župa 
Dubrovačka 1.953.170,84 kn 

       
za potrebe poslovanja proračunskog korisnika                                      
Dječjeg vrtića Župa dubrovačka u 2019. g.  1.953.170,84 kn 

 
Članak 6. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu osam 
dana od dana objave u " Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka ". 
 
KLASA:   400-06/19-01/01 
URBROJ:2117/08-02-20-4 
 
Srebreno, 26. svibnja 2020.  
  

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
03. 

 
Na temelju članka 17. stavak 1. alineja 3. 
Zakona o sustavu civilne zaštite (NN, 82/15 i 
118/18) i članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka  („Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka“, broj 8/09, 6/13, 3/18 i 6/20 – 
pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine 
Župa dubrovačka na 22. sjednici održanoj 26. 
svibnja 2020. godine, usvaja 
 

ODLUKU 
o određivanju pravnih osoba od interesa 

za sustav civilne zaštite  
na području Općine Župa dubrovačka 

 
 

Članak 1. 
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Ovom Odlukom određuju se pravne 

osobe od interesa za sustav civilne zaštite na 
području Općine Župa dubrovačka s ciljem 
priprema i sudjelovanja u otklanjanju 
posljedica katastrofa i velikih nesreća. 
Pravne osobe od interesa za sustav civilne 
zaštite na području Općine Župa dubrovačka 
su one pravne osobe koje su svojim 
proizvodnim, uslužnim, materijalnim, 
ljudskim i drugim resursima značajni 
nositelji tih djelatnosti na području općine.  
  
 

Članak 2. 
 

Ovom Odlukom određuju se 
kapaciteti ili dio kapaciteta pravnih osoba od 
interesa za sustav civilne zaštite Općine 

Župa dubrovačka, a koji su od značaja za 
reagiranje u velikim nesrećama i 
katastrofama te se utvrđuju konkretne zadaće 
u sustavu civilne zaštite.  
 

Članak 3. 
 

Pravne osobe iz članka 1. Odluke su: 
 

1. Župa Dubrovačka d.o.o. - komunalno 
poduzeće Srebreno  

2. Čistoća d.o.o. Dubrovnik  
3. Osnovna škola Župa dubrovačka 
4. Dječji vrtić Župa dubrovačka 
5. Libertas Dubrovnik d.o.o.  
6. Pemo d.o.o. 
7. Rigina j.d.o.o. (restoran Kogo) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
ZADAĆE PO RIZICIMA 

 
PRAVNE OSOBE OD 

INTERESA ZA 
SUSTAV CZ 

MATERIJALN
O -
TEHNIČKA 
SREDSTVA  
(MTS) 

BROJ 
ZAPOSLE

NIH/ 
OSOBE 
KOJE 

RUKUJU 
MTS 

 
 

POTRES 

 
 

POŽAR 
OTVORENOG 
PROSTORA 

 
 

POPLAVA 

 

Župa dubrovačka d.o.o. 
Vukovarska 48 

Srebreno 
 OIB 97544306128   

-2 teretna 
vozila za 
prijevoz 
otpada,  
-1 malo 
dostavno 
vozilo,  
-1 čistilica, -
-8 motornih 
pila,  
-2 agregata, 
-1 pumpa 

 
 

24 /20  

-organizacija, 
prikupljanje i odvoz 

građevinskog otpada na 
za to predviđene 

lokacije 
-suradnja i koordinacija 

aktivnosti s 
poduzećima 

građevinske djelatnosti 
i ostalim komunalnim 

službama 

-uključivanje svih 
raspoloživih ljudskih i 
materijalnih sredstava 

u obrani od požara  
-saniranje područja 
ugroženog požarom  

- čišćenje javnih 
površina 

- asanacija terena 
  

-uključivanje svih 
raspoloživih ljudskih i 

materijalnih sredstava u 
obrani od poplave  
-saniranje područja 

ugroženog poplavom  
- čišćenje javnih površina 

- asanacija terena 
  

 

Čistoća d.o.o.,  
Put Republike 14 
Dubrovnik i Sima 

Savinovića 23, Čibača 
OIB 16912997621   

-3 teretna 
vozila za 
prijevoz 
otpada 
-1 kamion za 

 
 
 
 
 

-organizacija, 
prikupljanje i odvoz 
građevinskog otpada 
na za to predviđene 

lokacije 

-uključivanje svih 
raspoloživih ljudskih i 
materijalnih sredstava 

u obrani od požara  
-saniranje područja 

-uključivanje svih 
raspoloživih ljudskih i 

materijalnih sredstava u 
obrani od poplave  
-saniranje područja 
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rasuto smeće 
16 m3 
-1 kamion za 
glomazni 
otpad 
-1 kamion sa 
grajferom 

 
 

170 / 8 

-suradnja i 
koordinacija aktivnosti 

s poduzećima 
građevinske djelatnosti 
i ostalim komunalnim 

službama 

ugroženog požarom  
- čišćenje javnih 

površina 
- asanacija terena 

  

ugroženog poplavom  
- čišćenje javnih površina 

- asanacija terena 
  

OŠ Župa dubrovačka 
Put dr. A. Starčevića 84 

Kupari      
OIB 96386867324  

 
smještaj za 
880 osoba 

 
 

68 / 6 

osiguranje 
smještaja za 

ugrožene osobe 

osiguranje 
smještaja za 

ugrožene osobe 

osiguranje smještaja 
za ugrožene osobe 

 

Dječji vrtić Župa 
dubrovačka 

Vukovarska 48  
Srebreno 

OIB 70347036497 

 
smještaj za 
450 osoba 

 
51 / 6 

osiguranje 
smještaja za 

ugrožene osobe 

osiguranje 
smještaja za 

ugrožene osobe 

osiguranje smještaja 
za ugrožene osobe 

 

Libertas Dubrovnik 
d.o.o., Ogarići 12, 

Komolac  
OIB 36411681446 

 
  

10 autobusa  
minimalnog 
kapaciteta 
50 osoba 
  

 
 

355 / 10 

prijevoz ugroženog 
stanovništva od 

ugroženog područja do 
mjesta za zbrinjavanje 

stanovništva prema 
pozivu i zahtjevu 

Stožera civilne zaštite 

prijevoz ugroženog 
stanovništva od 

ugroženog područja do 
mjesta za zbrinjavanje 

stanovništva prema 
pozivu i zahtjevu 

Stožera civilne zaštite 

prijevoz ugroženog 
stanovništva od 

ugroženog područja do 
mjesta za zbrinjavanje 

stanovništva prema 
pozivu i zahtjevu Stožera 

civilne zaštite 

 

Pemo d.o.o.     
Vukovarska 26 

Dubrovnik i Put dragov 
Domovinskog rata 8, 

Kupari 
OIB 36390325978 

dostava 
namirnica za 
obroke za 
850 osoba 

 
370 / 10 

dostava namirnica za 
obroke ugroženim 

osobama 

dostava namirnica za 
obroke ugroženim 

osobama 

dostava namirnica za 
obroke ugroženim 

osobama 

 

Rigina j.d.o.o.  
(restoran Kogo) 

Put dr A. Starčevića 90  
Srebreno 

OIB 56799987118 

priprema 
hrane za 150 
osoba 

 
 

3 / 3 

osiguranje i 
pripremanje obroka za 

ugrožene osobe 

osiguranje i 
pripremanje obroka za 

ugrožene osobe 

osiguranje i pripremanje 
obroka za ugrožene 

osobe 

 

 
Članak 4. 

 
Pravnim osobama iz članka 3. ove 

Odluke će se dostaviti po jedan primjerak 
ove Odluke, a isti će se dostaviti i 
Ministarstvu unutarnjih poslova, Službi 
civilne zaštite Dubrovnik. 

 
Članak 5. 

 
 Temeljem dostavljene Odluke, 
sukladno odredbama Zakona o sustavu 
civilne zaštite (NN broj 82/15 i 118/18) i 
posebnih propisa, pravne osobe iz članka 3. 

ove Odluke dužne su izraditi Operativni plan 
civilne zaštite. 
 

Članak 6. 
 

 Stupanjem na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Odluka o određivanju pravnih 
osoba od interesa za sustav civilne zaštite na 
području Općine Župa dubrovačka 
(„Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka“, broj 24/16, 16/17 i 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: 810-01/20-01/01      
URBROJ: 2117/08-02-20-1   
 
Srebreno,  26. svibnja 2020. 
  

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
04. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09, 6/13, 3/18, 6/20 – 
pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 
Župa dubrovačka na 22. sjednici održanoj 
26. svibnja 2020. godine donijelo je 
 

ODLUKU 
o Izmjenama i dopunama Odluke o 
oslobađanju – umanjenju ugovornih 

obveza zakupnine za korištenje poslovnih 
prostora i javnih površina u vlasništvu 
Općine Župa dubrovačka i povezanih 

društava  
 
 

Članak 1. 
 
U Odluci o oslobađanju – umanjenju 

od plaćanja zakupnine za korištenje 
poslovnih prostora i javnih površina 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 9/20) Članak 2. mijenja se 
i glasi: 

 

''Sukladno utvrđenju iz članka 1. ove 
Odluke, od plaćanja zakupnine oslobađaju se 
kako slijedi: 

za razdoblje od 1. travnja do 31. 
svibnja 2020. 

- za korištenje poslovnog 
prostora, oslobađaju se u 
cijelosti obveznici plaćanja i 
to: društvo Pimaro d.o.o., 
U.O. Kolarin, obrt Anela – 
frizerski salon i društvo Lacus 
bazeni d.o.o., 

- za korištenje javne površine, 
oslobađaju se u cijelosti 
obveznici plaćanja i to: caffe 
bar Luna, caffe bar Fair play, 
obrt Alf, obrt Noni, društvo 
Tisak d.o.o. za javnu površinu 
u Srebrenom, Čedo Lukšić, te 
svi korisnici parkirnih mjesta 
ispred zgrade društva Mlini 
d.o.o. 

- za korištenje javne površine, 
oslobađaju se za 30% 
obveznici plaćanja i to: obrt 
Mark Pecolaja – pekarnica 
Srebreno, Tisak d.o.o. za 
javnu površinu u Čibači, 
Centar za zaštitu na radu 
d.o.o., Kont d.o.o. 

 
za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 

2020. 
- za korištenje poslovnog 

prostora, oslobađaju se za 
30% obveznici plaćanja i to: 
društvo Pimaro d.o.o., U.O. 
Kolarin, obrt Anela – frizerski 
salon i društvo Lacus bazeni 
d.o.o., 

- za korištenje javne površine, 
oslobađaju se za 30% 
obveznici plaćanja i to: caffe 
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bar Luna, caffe bar Fair play, 
obrt Alf, obrt Noni, društvo 
Tisak d.o.o. za javnu površinu 
u Srebrenom, Čedo Lukšić, te 
svi korisnici parkirnih mjesta 
ispred zgrade društva Mlini 
d.o.o. 

Ova mjera odnosi se i na poslovne 
prostore povezanog društva - Mlini d.o.o. i 
to kako slijedi: 

za razdoblje od 1. travnja do 31. 
svibnja 2020. 

- za korištenje poslovnog 
prostora, oslobađaju se u 
cijelosti obveznici plaćanja i 
to: društvo Be nice j.d.o.o. i 
ustanova Dječji vrtić Župa 
dubrovačka,  

- za korištenje poslovnog 
prostora, oslobađaju se za 
30% obveznici plaćanja i to: 
društvo Alfa term d.o.o., 
društvo Minja Kralj d.o.o., 
obrt Ivan Batina, obrt 
Nevenka Grabovac, Gama N, 
društvo Lovrić graditeljstvo 
d.o.o., društvo Kontrol biro 
d.o.o., društvo Vrtlarko d.o.o., 
društvo Terra mare d.o.o. i 
obrt Ivona Ivanović, Info I, 

 
za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 

2020. 
- za korištenje poslovnog 

prostora, oslobađaju se za 
30% obveznici plaćanja i to:   
društvo Be nice j.d.o.o. i 
ustanova Dječji vrtić Župa 
dubrovačka.'' 

 
Članak 2. 

 

Sve nespomenute odredbe Odluke o 
oslobađanju – umanjenju od plaćanja 
zakupnine za korištenje poslovnih prostora i 
javnih površina (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', broj 9/20) ostaju 
nepromijenjene ako nisu u suprotnosti s 
ovom Odlukom. 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu prvog 
dana od dana objave u ''Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka''. 
 
KLASA: 372-01/20-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-20-2 
 
Srebreno, 26. svibnja 2020. 
  

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
05.  
 
Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih 
površina (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj: 01/10, 6/13, 5/18) i 
članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj: 08/09, 06/13, 3/18, 6/20 – 
pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine 
Župa dubrovačka na 22. sjednici održanoj  
26. svibnja 2020. godine donijelo je 
 

PLAN I PROGRAM 
KORIŠTENJA DIJELA JAVNIH 

POVRŠINA NA PODRUČJU 
 OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA 

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

II. 
 
Programom korištenja javnih površina 
utvrđuju se površine i namjena istih: 
 
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),   

3. dio čest. zem. 741/1 K.O. Brašina ( ispod 
vanjske teretane ) za postavljanje jednog 
štanda (5 m2) za prodaju voća i voćnih 
prerađevina, 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 i sokova, te jednog štanda (5 m2) 
za prodaju rukotvorina, suvenira, plažnih 
rekvizita i sl. 

7. 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.), 

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

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

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

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

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

13. 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, 

14. dio čest. zem. 1423/12 K.O. Brašina, 
ulica dr. Ante Starčevića - površina za 
postavljanje ugostiteljskih stolova - 24 
m2, 

15. dio čest. zem. 1423/8 K.O. Brašina, ulica 
dr. Ante Starčevića kod kućnog broja 
109 A, preko puta ugostiteljskog objekta, 
2 parking mjesta,  

16. dio čest. zem. 752/2 K.O. Brašina, 
Šetalište Marka Marojice - površina za 
postavljanje ugostiteljskih stolova - 63 
m2,  

17. 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 
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djelatnost (osiguranje, agencija i sl.) - 23 
m2 ( 14 + 9 m2 ), 

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

19. dio čest. zem. 333/3  i 326/2 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), 

20. dio čest. zem. 333/3 i 326/2 K.O. Čibača, 
u poslovnoj zoni - površina za prodaju 
presadnica povrća, cvijeća te ukrasnog i 
začinskog bilja - 3 x 5 m2 (ukupno 15 
m2), 

21. 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, 

22. dio čest. zem. 457/3 K.O. Brašina, 
Šetalište Marka Marojice, 1 parking 
mjesto, 

23. dio čest. zem. 436/3  K.O. Brašina, 
Šetalište Marka Marojice - 16 parking 
mjesta,  

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

25. dio čest. zem. 748/2 K.O. Brašina, 
Šetalište Marka Marojice - 13 parking 
mjesta, 

26. 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, 

27. dio čest. zem. 1525/1 k.o. Brašina, 
Šetalište Marka Marojice, kod kuće 
Mišetić - 1 parking mjesto, 

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

29. dio čest. zem. 1525/1  K.O. Brašina, 
Šetalište Marka Marojice, istočno od 
ulaza u HE Zavrelje, 1 parking mjesto.  

30. dio čest. zem. 84/1 K.O. Zavrelje, 
Šetalište Marka Marojice - 11 parking 
mjesta, 

31. dio čest. zem. 732  K.O. Soline – 1 x 3  i 
1 x 2 parking mjesta, ( 5 parking mjesta ) 

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

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

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

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

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

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

38. dio čest. zem. 780/2  K.O. Brašina, 
ispred zgrade MLINI d.o.o. u 
Srebrenom, Vukovarska 44,  8 parking 
mjesta. 

39. dio čest. zem. 1423/12 K.O. Brašina, Put 
dr. Ante Starčevića, kod zdravstvene 
stanice,   6 parking mjesta, 

40. dio čest. zem. 1433/4  K.O. Brašina, 
Srebreno, Šetalište Dr. Franja Tuđmana, 
kod caffe bara Luna,   15 parking mjesta. 

41. Dio čest. zem. 171 K.O. Buići - 1 
parking mjesto za autobus, 

42. dio čest. zem. 50/1 K.O. Zavrelje, uz 
morsku taracu u Mlinima, 4 mjesta za 
postavljanje pokretnih reklamnih panoa 
dimenzija 1m x 0,8 m, 

43. dio čest. zem. 775/15 K.O. Brašina, u 
Srebrenom, Šetalište dr. Franja Tuđmana 
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25, za postavljanje kioska za 
ugostiteljsku djelatnost,  15 m2. 

44. dio čest. zem. 333/3 K.O. Čibača, kod 
poslovnog centra Spiona, za postavljanje 
većih reklamnih panoa, 

45. dio čest. zem. 748/2, 741/1, 775/6  i  
775/2  K.O. Brašina, u parku Striježice, 
za postavljanje reklamnih panoa ( do 1 
m2 ) i smjerokaza, 

46. dio čest. zem. 1433/4  K.O. Brašina, 
Srebreno, Šetalište Dr. Franja Tuđmana 
10, za iznajmljivanje električnih bicikla i 
električnih romobila. 

 
III. 

 
Ovaj Plan i program korištenja dijela javnih 
površina Općine Župa dubrovačka stupa na 
snagu osam 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: 03/19). 
 
KLASA:   363-05/20-01/02 
URBROJ: 2117/08-02-20-1 
 
Srebreno, 26. svibnja 2020. 
  

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 

06. 
 
Na temelju članaka 1. i 9 a. Zakona o 
financiranju javnih potreba u kulturi (NN, 
broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka („Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka“, broj 08/09, 
06/13, 3/18 i 6/20 – pročišćeni tekst) i članka 
17. Pravilnika o uvjetima i postupku 
donošenja Programa javnih potreba u kulturi 
Općine Župa dubrovačka („Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka“, broj 27/17), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
22. sjednici održanoj 26. svibnja 2020. 
godine donosi 
   
 

IZMJENE I DOPUNE  
PROGRAMA I PLANA RASPODJELE 

SREDSTAVA  
JAVNIH POTREBA U KULTURI  
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA  

ZA 2020. GODINU 
 

 
Članak 1. 

 

U Programu i planu raspodjele 
sredstava javnih potreba u kulturi Općine 
Župa dubrovačka za 2020. godinu 
(„Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka“, broj 19/19) članak 3. mijenja 
se i glasi:  
 

''Javne potrebe u kulturi Općine Župa 
dubrovačka za 2020. godinu za koje se 
utvrđuje raspored sredstava iz Proračuna su: 
 

 

KORISNIK 2020. godina 
Kulturno umjetničko društvo Marko 78.750,00 kn 
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Marojica 
Limena glazba Župa dubrovačka 33.750,00 kn 

Mažoretke Župe dubrovačke 63.750,00 kn 
Udruga Kurenat 37.500,00 kn 

Udruga Župski karnevo 40.000,00 kn 
Promocija knjige i pov.lokaliteta Župe- V. 

Mezei 
10.000,00 kn 

Braniteljska zadruga Eko Župa 5.000,00 kn 
  Društvo umjetnika Bruno Bulić 10.000,00 kn 

Udruga Ponat  10.000,00 kn 
Udruga Slavonija u Dubrovniku  3.000,00 kn 

UKUPNO 291.750,00 kn 
 

Članak 2. 
 

Ove Izmjene i dopune stupaju na 
snagu osmog dana od dana objave u 
„Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka“. 
 
KLASA: 612-01/19-01/14  
URBROJ: 2117/08-02-20-2 
 
Srebreno, 26. svibnja 2020. 
  

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
07. 
 
Na temelju članaka 115. Zakona o socijalnoj 
skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15, 
52/16, 16/17, 130/17 i 98/19) i članka 34. 
Statuta Općine Župa dubrovačka („Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka“, broj 
08/09, 06/13, 3/18 i 6/20 – pročišćeni tekst) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
22. sjednici održanoj 26. svibnja 2020. 
godine donosi 

   
 

IZMJENE I DOPUNE  
PROGRAMA I PLANA RASPODJELE 

SREDSTAVA JAVNIH POTREBA  
u školstvu, socijalnoj skrbi, skrbi o 
stradalnicima Domovinskog rata, 

zdravstvenoj zaštiti i skrbi o djeci i 
mladima Općine Župa dubrovačka za 

2020. godinu 
 

 
 

Članak 1. 
 

U Programu i planu raspodjele 
sredstava javnih potreba u školstvu, 
socijalnoj skrbi, skrbi o stradalnicima 
Domovinskog rata, zdravstvenoj zaštiti i 
skrbi o djeci i mladima Općine Župa 
dubrovačka za 2020. godinu („Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka“, broj 
19/19) članak 3. mijenja se i glasi:  
 

''Javne potrebe u školstvu, socijalnoj 
skrbi, skrbi o stradalnicima Domovinskog 
rata, zdravstvenoj zaštiti i skrbi o djeci i 
mladima Općine Župa dubrovačka za 2020. 
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godinu za koje se utvrđuje raspored 
sredstava iz Proračuna su: 

 

 
KORISNIK 2020. godina 

 
UHDDR Župa dubrovačka  11.250,00 kn 
HVIDRA Župa dubrovačka 11.250,00 kn 
UHBDDR Župa dubrovačka 8.000,00 kn 

         Udruga udovica hrvatskih branitelja                        5.000,00 kn 
                      Udruga HRM-a                       5.000,00 kn 
           Udruga Civilnih žrtava rata                       4.000,00 kn 

Udruga liječenih od PTSP-a 3.000,00 kn 
Crveni križ  30.000,00 kn 

Udruga slijepih DNŽ 3.000,00 kn 
Udruga gluhih i nagluhih DNŽ 3.500,00 kn 
Udruga multiple skleroze DNŽ 3.000,00 kn 

Udruga Slatki Život 3.500,00 kn 
Udruga Posebni prijatelj 3.000,00 kn 

Društvo distrofičara, invalida cerebralne i 
dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida 

4.000,00 kn 

Dva skalina  4.000,00 kn 
Župa sv. Ilara Mlini- Mlade obitelji  6.000,00 kn 

Matica umirovljenika Župe dubrovačke 18.750,00 kn 
Centar za rehabilitaciju Josipovac  8.000,00 kn 
Gorska služba spašavanja- GSS 11.250,00kn 

UKUPNO 145.500,00 kn 
 

Članak 2. 
 

Ove Izmjene i dopune stupaju na 
snagu osmog dana od dana objave u 
„Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka“. 
 
KLASA: 402-07/19-01/85  
URBROJ: 2117/08-02-20-2 
 
Srebreno, 26. svibnja 2020. 

  
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Lovorko Klešković, v.r.  
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