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01. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka te članka 34. Statuta Općine 
Župa dubrovačka (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', broj 8/09, 6/13, 3/18, 
4/20, 6/20 – pročišćeni tekst, 5/21, 9/21 – 
pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 
Župa dubrovačka na 6. sjednici, održanoj 14. 
ožujka 2022., donijelo je slijedeći  
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Prihvaća se Izvješće Mandatnog odbora 
o mirovanju mandata općinskom 
vijećniku i početku obnašanja dužnosti 
zamjenika općinskog vijećnika.  

 
2. Dana 01. veljače 2022. započelo je 

mirovanje vijećničkog mandata vijećnice 
Tine Grbić. 

 
3. Dana 01. veljače 2022. Luka Rašica 

započinje s obnašanjem dužnosti 
zamjenika općinskog vijećnika. 

 
4. Ovaj zaključak objavit će se u 

''Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka''. 

 
KLASA: 007-03/22-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-22-4 
 
Srebreno, 14. ožujka 2022. 
  

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
02. 
 
Na temelju članka 104. stavka 1. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (NN, broj 68/18, 
110/18 i 32/20) i članka 34. Statuta Općine 
Župa dubrovačka (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', broj 8/09, 6/13, 3/18, 
4/20, 6/20 – pročišćeni tekst, 5/21 i 9/21 – 
pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 
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Župa dubrovačka na 6. sjednici održanoj 
dana  14. ožujka 2022. godine, donijelo je  
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama  

Odluke o komunalnom redu 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o komunalnom redu 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 12/19) u članku 2. iza 
stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

 
„Odlukom o komunalnom redu mora 

se osigurati mogućnost korištenja površina 
javne namjene na način koji omogućava 
kretanje osoba s posebnim potrebama“. 
 

Članak 2. 
 

Sve nespomenute odredbe Odluke o 
komunalnom redu (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', broj 12/19) ostaju 
nepromijenjene. 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u “Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka”. 
 
KLASA: 363-01/19-01/41                
URBROJ: 2117/08-02-22-2 
 
Srebreno, 14. ožujka 2022. 
  

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
03. 

Na temelju članka 26., 34. stavak 1., 44. 
stavak 2. i 48. stavak 2. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (NN, broj 68/18, 
110/18 i 32/20) i članka 34. Statuta Općine 
Župa dubrovačka (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', broj 8/09, 6/13, 3/18, 
4/20, 6/20 – pročišćeni tekst, 5/21 i 9/21 – 
pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 
Župa dubrovačka na 6. sjednici održanoj 
dana  14. ožujka 2022. godine, donijelo je  
 

O D L U K U 
o komunalnim djelatnostima 

na području Općine Župa dubrovačka 
 
 

I.OPĆE ODREDBE 
  

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom određuju se druge 
komunalne djelatnosti koje se smatraju 
komunalnim djelatnostima i organizacijski 
oblici obavljanja komunalnih djelatnosti na 
području Općine Župa dubrovačka (u 
daljnjem tekstu: Općine). 
 

Članak 2. 
 

Komunalne djelatnosti su djelatnosti 
kojima se osigurava građenje i/ili održavanje 
komunalne infrastrukture u stanju 
funkcionalne ispravnosti (u daljnjem tekstu: 
komunalne djelatnosti kojima se osigurava 
održavanje komunalne infrastrukture) i 
komunalne djelatnosti kojima se 
pojedinačnim korisnicima pružaju usluge 
nužne za svakodnevni život i rad na 
području jedinice lokalne samouprave (u 
daljnjem tekstu: uslužne komunalne 
djelatnosti).  
 
 

Članak 3. 
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Komunalne djelatnosti kojima se 
osigurava održavanje komunalne 
infrastrukture su:  
1. održavanje nerazvrstanih cesta, 
2. održavanje javnih površina na kojima nije 
dopušten promet motornim vozilima,  
3. održavanje građevina javne odvodnje 
oborinskih voda,  
4. održavanje javnih zelenih površina,  
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta 
javne namjene,  
6. održavanje groblja i krematorija unutar 
groblja,  
7. održavanje čistoće javnih površina,  
8. održavanje javne rasvjete.  
 

Uslužne komunalne djelatnosti su:  
1. usluge parkiranja na uređenim javnim 
površinama i u javnim garažama  
2. usluge javnih tržnica na malo  
3. usluge ukopa i kremiranja pokojnika 
unutar groblja  
4. komunalni linijski prijevoz putnika  
5. obavljanje dimnjačarskih poslova. 
 

Sadržaj komunalnih djelatnosti iz 1. i 
2. stavka propisan je Zakonom. 
 

 
Članak 4. 

 
Osim komunalnih djelatnosti iz 

članka 2. ove odluke, na području Općine 
Župa dubrovačka obavljaju se slijedeće 
komunalne djelatnosti koje se smatraju 
komunalnim djelatnostima: 
1. provođenje mjera obvezne preventivne 
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, 
2. označavanje naselja, ulica, trgova i 
zgrada, 
3. uklanjanje protupravno postavljenih 
predmeta na javnim površinama. 
 

 Način, opseg i kakvoća obavljanja 
pojedine komunalne djelatnosti iz stavka 1. 
ovog članka utvrđuje Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka Programom 
obavljanja drugih djelatnosti koje se 
smatraju komunalnim djelatnostima u Općini 
Župa dubrovačka.  
 
 
II. ORGANIZACIJSKI OBLICI 
OBAVLJANJA KOMUNALNIH 
DJELATNOSTI   
 

Članak 5. 
 

Komunalne djelatnosti iz članaka 2. i 
3. može obavljati:  
 
1.trgovačko društvo čiji je osnivač Općina 
Župa dubrovačka ili više jedinica lokalne 
samouprave  
   zajedno (u daljnjem tekstu: trgovačko 
društvo),  
2. pravna i fizička osoba na temelju ugovora 
o koncesiji,  
3. pravna i fizička osoba na temelju ugovora 
o obavljanju komunalne djelatnosti.  
 
 
III. OBAVLJANJE KOMUNALNIH 
DJELATNOSTI PUTEM TRGOVAČKOG 
DRUŠTVA ČIJI JE OSNIVAČ OPĆINA 
ŽUPA DUBROVAČKA ILI VIŠE JLS 
  

Članak 6. 
 

Obavljanje komunalnih djelatnosti 
povjerava se sljedećim pružateljima usluga: 
  
1. Komunalnom društvu Župa dubrovačka 
d.o.o., Vukovarska 48, Srebreno, OIB 
97544306128, (trgovačko društvo u 
vlasništvu Općine Župa dubrovačka) 
povjerava se: 
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– održavanje javnih površina na kojima nije 
dopušten promet motornim vozilima,  
– održavanje javnih zelenih površina, 
– održavanje čistoće javnih površina,  
– održavanje građevina, uređaja i predmeta 
javne namjene, 
– održavanje groblja,  
 
2. Komunalnom društvu Sanitat d.o.o., 
Marka Marojice 5, OIB 99080716453, 
(trgovačko društvo u suvlasništvu Općine 
Župa dubrovačka) povjerava se provođenje 
mjera obvezne preventivne dezinfekcije, 
dezinsekcije i deratizacije. 
 
 Obavljanje uslužne komunalne 
djelatnosti ukopa i kremiranja pokojnika 
unutar groblja može se povjeriti trgovačkom 
društvu čiji je osnivač Općina Župa 
dubrovačka ili više jedinica lokalne 
samouprave zajedno.  

Obavljanje komunalnih djelatnosti iz 
stavka 1. ovog članka dodjeljuje se 
godišnjim ugovorima, odnosno do donošenje 
odluke kojom će se obavljanje komunalnih 
djelatnosti urediti na drugačiji način.  
 Obim i intenzitet obavljanja 
komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog 
članka utvrđuje se ugovorima, sukladno 
općim aktima Općine Župa dubrovačka i 
drugim propisima kojima se pobliže uređuje 
obavljanje pojedine komunalne djelatnosti te 
godišnjim programima održavanja 
komunalne infrastrukture i projekcijama 
troškova temeljenih na istima. 
 Trgovačka društva kojem su 
povjerene obavljanje komunalnih djelatnosti 
iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka 
obvezeni su u obavljanju povjerenih 
komunalnih usluga osigurati primjenu načela 
komunalnog gospodarstva, te u svemu 
postupati sukladno pozitivnim propisima.   
 
 

IV. OBAVLJANJE KOMUNALNIH 
DJELATNOSTI NA TEMELJU 
UGOVORA O KONCESIJI 

 
Članak 7. 

 
Pravnoj i fizičkoj osobi na temelju 

ugovora o koncesiji može se povjerit 
obavljanje:  

- usluga parkiranja na uređenim 
javnim površinama i u javnim garažama, 

- usluga javnih tržnica na malo, 
- komunalnog linijskog prijevoza 

putnika i 
- dimnjačarskih poslova.  
 

 Obavljanje komunalnih djelatnosti iz 
stavka 1. ovog članka dodjeljuje se na period 
i uz naknade sukladno Zakonskim propisima 
koji uređuju koncesije.  
 
 
V. OBAVLJANJE KOMUNALNIH 
DJELATNOSTI NA TEMELJU      
UGOVORA O OBAVLJANJU 
KOMUNALNIH DJEALATNOSTI 
 

Članak 8. 
 

 Pravnim i fizičkim osobama na 
temelju ugovora o obavljanju komunalne 
djelatnosti mogu se povjerit:  
 
– održavanje nerazvrstanih cesta  
– održavanje građevina javne odvodnje 
oborinskih voda,  
– održavanje javne rasvjete,  
– označavanje naselja, ulica, trgova i zgrada, 
– uklanjanje protupravno postavljenih 
predmeta na javnim površinama. 
 

Obavljanje komunalnih djelatnosti 
koje se financiraju isključivo iz proračuna 
Općine Župa dubrovačka povjerit će se 
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pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju pisanog 
ugovora.  

 
Postupak odabira pravne ili fizičke 

osobe s kojom se sklapa ugovor o 
povjeravanju obavljanja komunalne 
djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, ta 
sklapanje provedba i izmjene tog ugovora 
kao i period na koji se sklapa provode se 
sukladno propisima koji uređuju javnu 
nabavu. 
   

Ugovor o povjeravanju obavljanja 
komunalne djelatnosti u ime jedinice lokalne 
samouprave sklapa općinski načelnik.  
 

Ugovor iz stavka 2. ovog članka 
sadrži:  
1. naziv komunalne djelatnosti za koju se 
sklapa ugovor,  
2. vrijeme na koje se sklapa ugovor,  
3. vrstu i opseg komunalnih usluga,  
4. način određivanja cijene komunalne 
usluge i rok plaćanja izvršenih usluga,  
5. jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.  
 
 
VI.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Članak 9. 
 

Ugovori o obavljanju komunalnih 
djelatnosti na temelju ugovora o 
povjeravanju komunalnih poslova, 
sklopljenih na temelju Odluke o određivanju 
komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na 
temelju pisanog ugovora (“Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka“, broj 29/18) 
ostaju na snazi do isteka roka na koji su 
zaključeni ili do raskida istih. 
 
 

Članak 10. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke 
prestaju važiti Odluka o određivanju 
komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na 
temelju pisanog ugovora (“Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka“, broj 29/18) i 
Odluka o drugim djelatnostima koje se 
smatraju komunalnim djelatnostima u Općini 
Župa dubrovačka (“Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka“, broj 33/18).  

 
Članak 11. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u “Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka”. 

 
KLASA: 363-01/22-01/32                
URBROJ: 2117/08-02-22-1 
 
Srebreno, 14. ožujka 2022. 
  

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
04. 
 
Temeljem članka 13. Zakona o zaštiti od 
požara (NN, broj 92/10) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka („Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka“, broj 8/09, 6/13, 
3/18, 4/20, 6/20 – pročišćeni tekst, 5/21 i 
9/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 6. sjednici 
održanoj    14. ožujka 2022. godine, donijelo 
je 
 

Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja 
zaštite od požara 

Općine Župa dubrovačka za 2022. godinu 
 

I. 
 



Općina Župa dubrovačka               Službeni glasnik broj 02               Srebreno, 14. ožujka 2022. 
 
 

  
6 

Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja 
zaštite od požara Općine Župa dubrovačka 
za 2022. godinu (u daljnjem tekstu Plan) 
donosi se radi unaprjeđenja i boljeg 
planiranja zaštite od požara na području 
Općine Župa dubrovačka. 
 

II. 
 
Ovim Planom određuje se prijedlog 
organizacijskih i tehničkih mjera nužnih za 
unaprjeđenje zaštite od požara na području 
Općine Župa dubrovačka, a sukladno 
činjeničnom stanju utvrđenom u Procjeni 
ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija za Općinu Župa dubrovačka. 
 

III. 
 
Za učinkovito i uspješno djelovanje 
vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i 
početka intervencije do lokaliziranja i 
gašenja požara potrebno je, sukladno 
pravilima vatrogasne struke, kontinuirano 
raditi na povezivanju u jedinstveni sustav 
dojave požara ili nekog drugog događaja, a u 
cilju što bržeg prosljeđivanja informacija. 
Potrebno je utvrditi nužan broj stabilnih, 
mobilnih i prijenosnih radio uređaja za 
potrebe DVD Župa dubrovačka te osigurati 
učinkovit rad operativnog centra. 
 

IV. 
 
Odredbe Pravilnika o uvjetima za vatrogasne 
pristupe (NN, broj 35/94, 55/94 i 142/03) i 
Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje 
požara (NN, broj 08/06) primjenjuju se za 
sve zahvate i izradu dokumenata prostornog 
uređenja. 
Izuzetno je važno organizirano nadzirati 
dostupnost vatrogasnim vozilima i 
vatrogascima do nadzemnih hidranata i 
vatrogasnih pristupa. Podzemne hidrante, 

zatrpane različitim materijalima, potrebno je 
pronaći  
i osigurati mogućnost njihova korištenja za 
potrebe gašenja požara. Na mjestu 
podzemnih hidranata, prilikom 
rekonstrukcije mjesne vodovodne mreže, 
ugraditi nadzemne hidrante, sukladno 
odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za 
gašenje požara. Potrebno je također 
kontrolirati tlak i količinu vode u vanjskoj 
hidrantskoj mreži za gašenje požara 
najmanje jedan put godišnje. 
 

V. 
 
U cilju onemogućavanja nastanka i širenja 
požara osnovne preventivne mjere u 
planiranju prostora trebaju, uz ostalo, 
sadržavati: 

- Zoniranje – utvrđivanje namjene 
prostora te temeljem prihvaćenih 
metoda za utvrđivanje požarnih 
sektora unutar zona, utvrđivanje zona 
zaštite s požarnim zaprekama, 
odnosno vatrogasnim pristupima. 
Vatrogasni pristupi mogu biti 
slobodni prostori gdje nije 
dozvoljena gradnja (ulice, parkovi) te 
prirodne zapreke (rijeke, potoci, 
jezera). 

- Tijekom izrade dokumenata 
prostornog uređenja postojećih 
urbanih sredina s gustoćom 
izgrađenosti većom od 30 % kao i 
većim požarnim opterećenjem 
potrebno je utvrditi pojačane mjere 
zaštite kroz ograničenje broja etaža, 
obveznu interpolaciju građevina 
većeg stupnja vatrootpornosti, 
izgradnju požarnih zidova, 
ograničenje namjene na djelatnosti s 
najmanjim požarnim opasnostima te 
izvedbu dodatnih mjera zaštite 
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(vatrodojava, pojačan kapacitet 
hidrantske mreže). 
 

VI. 
 
Prilikom prijevoza opasnih tvari cestovnim 
prometnicama na području Općine Župa 
dubrovačka potrebno 
se strogo pridržavati Zakona o prijevozu 
opasnih tvari (NN, broj 79/07) i Odluke o 
određivanju parkirališnih mjesta i 
ograničenjima za prijevoz opasnih tvari 
javnim cestama (NN, broj 114/12) kao i 
ostalih propisa o sigurnosti prometa na 
cestama. Potrebno je odrediti mjesta za 
parkiranje i zaustavljanje vozila koje 
prevoze opasne tvari pri čemu treba 
izbjegavati naselja. 
 

VII. 
 
Sukladno Pravilniku o zaštiti šuma od požara 
(NN, broj 33/14) Općina Župa dubrovačka 
mora sastaviti popis šuma i šumskog 
zemljišta u vlasništvu fizičkih osoba, uz 
pripadajuće pregledne zemljovide i po 
stupnjevima opasnosti od šumskog požara. 
Potrebno je planirati i ustrojiti službu 
unutarnjeg nadzora za zaštitu od požara te 
motriteljsko-dojavnu službu kao i ustrojiti i 
osposobiti interventnu skupinu šumskih 
radnika, a radi izgradnje protupožarnih 
prosjeka. 
 

VIII. 
 
U svrhu edukacije pučanstva i turista, a 
naročito školske djece, za što bolju i 
djelotvorniju prevenciju nastanka šumskih 
požara tijekom cijele godine, a posebno 
tijekom mjeseca svibnja, potrebno je 
pripremiti i provoditi različite promidžbene 
programe s ciljem prevencije nastanka 
šumskih požara. Nužno je ostaviti i 
odgovarajuće znakove upozorenja. 

 
IX. 

 
Poljoprivredno zemljište se mora obrađivati 
uz primjenu agrotehničkih mjera kojima se 
propisuje njegovo korištenje na način da se 
ne umanjuje njegova vrijednost. Tijekom 
korištenja poljoprivrednog zemljišta 
obavezno je uređivanje i održavanje rudina, 
živica i međa, poljskih putova (po 
mogućnosti za prolaz vatrogasnih vozila) i 
kanala. Potrebno je uklanjati suhe biljke 
nakon provedbe agrotehničkih mjera u 
trajnim nasadima najkasnije do 1. lipnja 
tekuće godine te suhe biljne ostatke nakon 
berbe najkasnije u roku od 15 dana. Pri 
spaljivanju otpada na području privatnih 
šuma i poljoprivrednog zemljišta potrebno je 
osigurati neophodnu opremu i sredstva za 
gašenje. 
 

X. 
 
Prije početka požarne sezone vlasnici i 
korisnici zapuštenog poljoprivrednog 
zemljišta koje graniči sa šumama dužni su 
čistiti od vegetacije rubni pojas, 
preoravanjem ili drukčije, u širini od 5 
metara. Prilikom sanacije opožarenih 
površina inzistira se na sadnji biljaka 
pirofobnih svojstava te zamjena četinjača 
autohtonim pionirskim listačama. 
 
 

XI. 
 
Prosjeke na trasama dalekovoda potrebno je 
redovito čistiti od niskog raslinja i to u širini 
od 25 metara ispod 110 kV, 10 metara ispod 
35kV, a 5 metara ispod 10kV dalekovoda te 
sjeći stabla koja bi mogla pasti na žice 
dalekovoda. Neizostavno je čišćenje 
posječenih ostataka biljaka ispod 
dalekovoda. 
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XII. 
 
Od izuzetne je važnosti kontinuirano, a 
posebice pred početak i tijekom požarne 
sezone, održavati pojaseve uz nerazvrstane 
prometnice. 
 

XIII. 
 
Za potrebe intervencija pripadnika DVD 
Župa dubrovačka, shodno financijskim 
mogućnostima, potrebno 
je kontinuirano nabavljati opremu i sredstva 
namijenjena za vatrogasne intervencije. 
Nabavu vatrogasne opreme i sredstava 
predlaže zapovjednik DVD Župa 
dubrovačka. 
 

XIV. 
 
Sredstva za provedbu Plana osigurana su u 
Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2022. 
godinu. 
 

XV. 
 
Ovaj Plan stupa na snagu osam dana od dana 
objave u Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka. 
 
KLASA: 214-01/21-01/10 
URBROJ: 2117/08-02-22-2 
 
Srebreno,  14. ožujka 2022.  
  

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
05. 
 
Na temelju članka 36. Zakona o 
poljoprivredi („Narodne novine“ broj 
118/18, 42/20), članka 4. Pravilnika o 
državnim potporama poljoprivredi i 

ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 
72/17), Mišljenja Ministarstva poljoprivrede 
o usklađenosti prijedloga Izmjene Programa 
male vrijednosti u poljoprivredi Općine 
Župa dubrovačka za razdoblje od 2021.-
2027. ( Klasa:404-01/20-01/81, Urbroj:525-
08/0245-21-5) od 8. lipnja, 2021., te članka 
34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09, 6/13, 3/18, 4/20, 
6/20 – pročišćeni tekst, 5/21, 9/21 – 
pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine 
Župa dubrovačka, na 6. sjednici održanoj 
dana  14. ožujka 2022., donosi  
 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAM 
POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U 
POLJOPRIVREDI OPĆINE ŽUPA 
DUBROVAČKA ZA RAZDOBLJE  

2021.-2027. 
 

Članak 1.  
 

U programu potpore male vrijednosti u 
poljoprivredi Općine Župa dubrovačka za 
razdoblje 2021.-2027. (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', broj 28/20) u 
članku 4. Mjera 7. mijenja se i glasi:  
 
''Mjera 7: Mjere za pčelarstvo  
Potpora će se dodijeliti za redovne troškove 
rada Udruga u pčelarstvu i za „obnovu 
pčela“ što uključuje troškove nabave pčela, 
materijala i opreme. 
Maksimalni iznos potpore po korisniku 
iznosi 100% dokumentiranog izdatka, a 
najviše do 50.000,00 kn godišnje.'' 

 
Članak 2. 

 
U članku 5. dodaje se stavak 2. koji glasi: 
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''Odredbe stavke 1. se ne odnose na 
korisnike Mjere 7.'' 
 

Članak 3. 
 

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu 
osmog dana od dana objave u „Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka“. 
 
KLASA: 320-01/20-01/44 
URBROJ: 2117/08-02-22-9 
 
Srebreno, 14. ožujka 2022. 
  

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
06. 
 
Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (''Narodne novine'', broj 28/10) i 
članka 90. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', 
br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 98/19, 
144/20) i članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09, 6/13, 3/18, 4/20, 
6/20 – pročišćeni tekst, 5/21, 9/21 – 
pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 
Župa dubrovačka na 6. sjednici Općinskog 
vijeća održanoj dana 14. ožujka 2022. 
godine donijelo je  
 

O D L U K U 
o plaći i drugim pravima iz rada  

Općinskog načelnika  
 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se način 
utvrđivanja plaće i drugih prava iz rada 
Općinskog načelnika Općine Župa 
dubrovačka, kao i visina naknade za rad i 
naknade troškova u slučaju da dužnost na 
koju je izabran  ne obavlja profesionalno. 

 
Članak 2. 

Plaću dužnosnika iz članka 1. ove 
Odluke čini umnožak koeficijenta i osnovice 
za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku 
navršenu godinu radnog staža, ukupno 
najviše za 20%. 

 
Članak 3. 

Odluka Vlade RH o visini osnovice 
za obračun plaće državnih dužnosnika 
primjenjuje se za obračun plaće Općinskog 
načelnika, a sukladno Zakonu o plaćama u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi.  
 

Koeficijenti za obračun plaće 
Općinskog načelnika iznosi 4,55. 

 
Članak 4. 

Općinski načelnik ima pravo na 
naknadu plaće i staž osiguranja na Zakonom 
predviđen način. 

Općinski načelnik, uz naknadu za rad 
određenu prethodnim stavkom, ima i pravo 
na: 

1. naknade troškova prijevoza na 
posao i s posla mjesnim javnim 
prijevozom u visini stvarnih 
izdataka prema cijeni mjesečne 
odnosno pojedinačne prijevozne 
karte,   

2. naknade prijevoznih troškova na 
službenom putovanju, 

3. naknade troškova noćenja na 
službenom putovanju, 
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4. naknade za korištenje privatnog 
automobila u službene svrhe, 

5. dnevnice za službena putovanja u 
zemlji i inozemstvu. 

Prava na naknade i dnevnice iz 
stavka 2. ovog članka pripadaju Općinskom 
načelniku  u visini neoporezivih iznosa koji 
su određeni propisima o porezu na dohodak. 
 

Članak 5. 
Ukoliko Općinski načelnik svoju 

dužnost ne obavlja profesionalno, ima pravo 
na naknadu za rad u mjesečnom iznosu od 
7.000,00 kuna bruto. 

 
Ukoliko Općinskog načelnika u 

slučaju njegove duže odsutnosti ili drugih 
razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti, 
zamjenjuje  privremeni zamjenik, ima za to 
vrijeme pravo na naknadu za rad u iznosu 
određenom sukladno stavku 1. ovoga članka. 
 

Članak 6. 
Rješenja o visini plaće, te 

materijalnim i drugim pravima Općinskog 
načelnika donosi pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Župa dubrovačka. 
 

Članak 7. 
Stupanjem na snagu Ove Odluke 

prestaje vrijediti Odluka o plaći i drugim 
pravima iz rada Općinskog načelnika i 
njegova zamjenika (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', broj 6/10, 9/11, 
21/15, 3/17, 6/21, 4/20, 7/20). 

 
Članak 8. 

  Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u ''Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka'', osim odredbe 
stavka 2. Članka 3. koja će stupiti na snagu 
1. lipnja 2022. godine, odnosno ista  će se 
primjenjivati prilikom obračuna i isplate s 

plaćom za lipanj 2022., a koja se isplaćuje u 
srpnju 2022. godine. 
 
KLASA: 431-03/22-01/01                                                                           
URBROJ:2117/08-02-22-1 
 
Srebreno, 14. ožujka 2022.  
  

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
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