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____________________________________ 
 
1. 
 
Na temelju članka 10. stavka 1. i 2. Zakona o 
savjetima mladih (''Narodne novine'', broj 
41/14), članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta 
mladih Općine Župa dubrovačka (''Službeni 
glasnik općine Župa dubrovačka, broj 1/10, 
16/14) i 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 26. sjednici Općinskog 
vijeća održanoj dana 18. prosinca 2020. 
godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Usvaja se Izvješće Odbora za izbor i 
imenovanja Općinskog vijeća Općine Župa 
dubrovačka o pristiglim prijedlozima 
kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta 
mladih Općine Župa dubrovačka. 

 
Izvješće Odbora za izbor i 

imenovanja Općinskog vijeća Općine Župa 
dubrovačka o pristiglim prijedlozima 
kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta 
mladih Općine Župa dubrovačka sastavni je 
dio ovog Zaključka. 

 
Zbog nedovoljnog broja pristiglih 

prijava (kandidatura) ponoviti će se Javni 
poziv za isticanje kandidatura za članove i 
zamjenike članova Savjeta mladih Općine 
Župa dubrovačka. 

 
Ponovljeni Javni poziv za 

predlaganje kandidata za članove i 
zamjenike članova Savjeta mladih Općine 
Župa dubrovačka objavit će se na oglasnoj 
ploči i web stranici Općine Župa 
dubrovačka, te putem Radio Dubrovnika. 
 
            Ovaj Zaključak stupa na snagu u 
roku od osam dana od dana objave u 
"Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka". 
 
KLASA: 023-01/20-01/02 
URBROJ:2117/08-02-20-7 
 
Srebreno, 18. prosinca 2020. 
  

Predsjednik Općinskog vijeća 
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Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
02. 
 
Na temelju članka 132., stavak 1. Zakona o 
gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17, 
39/19, 125/19) i članka 34. Statuta Općine 
Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka 08/09, 6/13, 3/18, 6/20 – 
pročišćeni tekst), po prethodno pribavljenom 
mišljenju Turističke zajednice Općine Župa 
dubrovačka, Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka na 26. sjednici, održanoj 18. 
prosinca 2020., 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 2021. 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. građenje građevina, odnosno 
izvođenje radova u godini u kojoj je 
odluka stupila na snagu,  

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

5. nužne radove na popravcima 
građevina kad zbog nenadano nastalih 
oštećenja postoji opasnost za život i 
zdravlje ljudi te u svrhu sprječavanja 
daljnje štete na istima,  

6. 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. 

 
Rješenje o svakom pojedinačnom slučaju, 
temeljem zahtjeva investitora, donosi Odsjek 
za komunalno gospodarstvo.  
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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, 125/19) 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'', broj: 15/19). 

 
Članak 7. 

 
Ova odluka stupa na snagu osam dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''. 
 
KLASA: 041-01/20-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-20-3 
 
Srebreno, 18. prosinca 2020. 
  

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
03. 
 
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  26. sjednici, održanoj 
18. prosinca 2020., godine donijelo je  
 

RJEŠENJE 
o prijedlogu Izmjene imenovanja člana 

Nadzornog odbora  
Župa dubrovačka d.o.o. 
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I. 
 

U Nadzorni odbor tvrtke Župa dubrovačka 
d.o.o. predlaže se, umjesto  gosp. Domagoja 
Kristovića, imenovanje gosp. Iva Tošića. 
 

II. 
 

Ovo rješenje stupa na snagu osam dana od 
dana objave u "Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka". 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Na 18. sjednici Općinskog vijeća Općine 
Župa dubrovačka Općinsko vijeće predložilo 
je da se u Nadzorni odbor društva Župa 
dubrovačka d.o.o. imenuje gosp. Domagoj 
Kristović. 
 
Obzirom da je imenovani odbio predloženo 
imenovanje to je za člana Nadzornog odbora 
društva Župa dubrovačka predložen 
zamjenski član, te je riješeno kao u izreci.  
 
KLASA: 013-03/17-03/02 
URBROJ: 2117/08-02-20-5 
 
Srebreno, 18. prosinca 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 26. sjednici održanoj 
18. prosinca 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, 11/20, 14/20) 
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 
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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 
bar Luna, caffe bar Fair play, 
obrt Alf, društvo Tisak d.o.o. 
za javnu površinu u 
Srebrenom. 

 
za razdoblje od 1. srpnja do 30. 

studenoga 2020. 
- za korištenje poslovnog prostora 

oslobađaju se za 30% obveznici 
plaćanja i to: društvo Pimaro d.o.o., 
UO 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 bar Luna, caffe 
bar Fair play, obrt Alf, obrt Noni, 
društvo Tisak plus d.o.o. za javnu 
površinu u Srebrenom i u Čibači, 
obrt Pekarnica Župa, Centar za 
zaštitu na radu d.o.o. 

 
za razdoblje od 01. rujna do 30. rujna 
- za korištenje javne površine, 

oslobađaju se u cijelosti obveznici 
plaćanja i to: obrt Vivado (štand i 
reklamni panoi), tvrtka Adriana Niko 
Miljas i sinovi d.o.o. (štand), obrt 

Dubrovnik Smile (štand), obrt Jele 
(štand), obrt Ivan (štand i električni 
romobili), obrt Suza (štand), obrt 
Pearly Gates (baldehin), obrt Kolarin 
(ugostiteljski stolovi), obrt G 
(ugostiteljski stolovi), obrt Poseydon 
(ugostiteljski stolovi i hladnjak) i 
Autocentar beta d.o.o. (reklamni 
panoi). 
 

za razdoblje od 1. prosinca 2020. do 31. 
ožujka 2021.   

 
- za korištenje poslovnog prostora 

oslobađaju se za 50% obveznici 
plaćanja i to: društvo Pimaro d.o.o., 
UO Kolarin, obrt Anela – frizerski 
salon i društvo Lacus bazeni d.o.o. 
 

- za korištenje javne površine, 
oslobađaju se za 50% obveznici 
plaćanja i to: caffe bar Luna, caffe 
bar Fair play, obrt Alf, obrt Noni, 
društvo Tisak plus d.o.o. za javnu 
površinu u Srebrenom i u Čibači, 
obrt Pekarnica Župa, Centar za 
zaštitu na radu d.o.o., društvo Kont 
d.o.o. 
 
U slučaju da Vlada RH, odnosno 

Nacionalni stožer u razdoblju od 1. prosinca 
2020. godine do 31. ožujka 2021. godine 
obustavi rad određene djelatnosti, za to 
razdoblje obveznik se oslobađa plaćanja, s 
tim da ako je razdoblje obustave bilo do  
(manje od) 15 dana tijekom (kalendarskog) 
mjeseca plaća se 75% zakupnine  a ako je 
razdoblje obustave duže od 15 dana tijekom 
(kalendarskog) mjeseca obveznik se 
oslobađa plaćanja. 

 
Ova mjera odnosi se i na poslovne 

prostore povezanog društva - Mlini d.o.o. i 
to kako slijedi: 
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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.,društvo Terra mare 
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. 
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.društvo Terra mare 
d.o.o. i ustanova Dječji vrtić 
Župa dubrovačka. 

 
za razdoblje od 1. srpnja do 30. 

studenoga2020. 
- za korištenje poslovnog 

prostora, oslobađaju se za 
30% obveznici plaćanja i to:   
društvo Be nice j.d.o.o.i 
društvo Terra mare d.o.o. 

 
za razdoblje od 1. prosinca 2020. do 

31. ožujka 2021.  
- za korištenje poslovnog 

prostora, oslobađaju se za 
50% obveznici plaćanja i to: 

društvo Be nice j.d.o.o., 
društvo Terra mare d.o.o., 
obrt Ivona Ivanović, Info I, 
društvo Vrtlarko d.o.o.,  
ustanova Dječji vrtić Župa 
dubrovačka, društvo Alfa 
term d.o.o., obrt Ivan Batina, 
obrt Nevenka Grabovac, 
Gama N, društvo Lovrić 
graditeljstvo d.o.o., društvo 
Kontrol biro d.o.o.  

 
U slučaju da Vlada RH, odnosno 

Nacionalni stožer u razdoblju od 1. prosinca 
2020. godine do 31. ožujka 2021. godine 
obustavi rad određene djelatnosti, za to 
razdoblje obveznik se oslobađa plaćanja, s 
tim da ako je razdoblje obustave bilo dulje 
od 15 dana tijekom (kalendarskog) mjeseca 
obveznik se oslobađa plaćanja u potpunosti, 
a ako je razdoblje obustave kraće od 15 dana 
tijekom (kalendarskog) mjeseca obveznik 
plaća 75% zakupnine. 
 

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, 11/20, 14/20) 
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: 2117/08-02-20-4 
 
Srebreno, 18. prosinca 2020. 
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Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Lovorko Klešković, v.r.  
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