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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, 3/18 i 6/20 – 

pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 

Župa dubrovačka na 23. sjednici održanoj 4. 

kolovoza 2020. godine donijelo je  

 

IZMJENE I DOPUNE 

Odluke o izvršavanju Proračuna  

Općine Župa dubrovačka za 2020. godinu                                                                 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna 

Općine Župa dubrovačka za 2020. godinu 

(„Službeni glasnik Općine Župa 

dubrovačka“, broj 21/19) u članku 3. iznos 

„65.541.500,00 kuna“ mijenja se u iznos 

„61.900.000,00 kuna“. 

 

Članak 2. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osam 

dana nakon objave u „Službenom glasniku 

Općine Župa dubrovačka“, a primjenjivat će 

se tijekom 2020. godine.  

 

KLASA: 400-06/19-03/02 

URBROJ: 2117/08-02-20-3 

 

Srebreno, 4. kolovoza 2020. 

  

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

02. 

 

Na temelju 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                       

23. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 

4. kolovoza 2020. godine donijelo je  

 

 

Z A K L J U Č A K 
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 Prihvaća se Izvješće o radu 

Općinskog načelnika Općine Župa 

dubrovačka za razdoblje od 1. siječnja do 30. 

lipnja 2020. godine. 

 

 Tekst Izvješća o radu Općinskog 

načelnika Općine Župa dubrovačka za 

razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2020. 

godine sastavni je dio ovog Zaključka. 

 

KLASA: 023-01/20-01/01 

URBROJ:2117/08-02-20-2 

 

Srebreno, 4. kolovoza 2020. 

  

  

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

03.  

 

Na temelju članka 35. točke 2. 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, 123/17, 

98/19), 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 23. sjednici održanoj 4. 

kolovoza 2020. godine donijelo je 

 

 

O  D  L  U  K  U   

O PRIVREMENOJ  NOVČANOJ 

POMOĆI 

 

 

 

I.    OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

 

Odlukom o privremenoj novčanoj pomoći (u 

nastavku teksta: Odluka) uređuju se uvjeti i 

postupak ostvarivanja prava na novčanu 

pomoć za korisnika (u nastavku teksta: 

Novčana pomoć) te utvrđuje iznos novčane 

pomoći koju osigurava Općina Župa 

dubrovačka u skladu s materijalnom 

situacijom u kojoj se osoba (u nastavku 

teksta: Korisnik) nalazi zbog pandemije 

uzrokovane  korona virusom. 

 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju 

rodno značenje, bez obzira na to jesu li  

korišteni u muškom ili ženskom rodu, 

odnose se na jednak način na muški i ženski 

rod. 

 

Članak 2.  

 

Privremena novčana pomoć za Korisnika 

koji sukladno ovoj Odluci ostvari pravo 

iznosi 1.000,00 kuna neto.  

 

 

II. UVJETI ZA STJECANJE NOVČANE 

POMOĆI 

 

Članak 3.  

 

Novčana pomoć stječe se u sljedećim 

slučajevima: 

- ako je Korisnik u prethodnoj,  2019. 

godini bio zaposlen minimalno 6 

mjeseci;  

- ako je Korisnik zbog nepovoljne 

ekonomske situacije uzrokovane 

pandemijom dobio 

poslovno-uvjetovani otkaz; 

- ako je Korisnik uredno prijavljen na 

Hrvatski zavod za zapošljavanje (u 
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nastavku teksta HZZ) i  ne ostvaruje  

novčanu naknadu po drugoj osnovi; 

- ako je Korisnik državljanin 

Republike Hrvatske i ima prijavljeno 

prebivalište na području Općine Župa 

dubrovačka  

 

Članak 4. 

  

Novčana pomoć ne može se steći u 

sljedećim slučajevima: 

- ako Korisnik koji je podnositelj 

zahtjeva za stjecanje novčane pomoći 

ostvaruje novčanu  naknadu  kao 

nezaposlena osoba  preko HZZ-a; 

- ako Korisnik kao podnositelj 

zahtjeva ostvaruje novčanu naknadu 

po drugoj osnovi; 

- ako se Korisnik vodi kao 

nezaposlena osoba na HZZ-u, a u 

prethodnoj godini ima manje od 6 

mjeseci radnog staža. 

 

 

III. POSTUPAK ZA STJECANJE 

NOVČANE POMOĆI  

 

Članak 5. 

  

Zahtjev za stjecanje Novčane pomoći 

Korisnik podnosi Odsjeku za društvene 

djelatnosti i kulturu, Jedinstvenog upravnog 

odjela na za to propisanom obrascu/obrascu 

u elektronskom obliku koji se nalazi na 

mrežnim stranicama Općine Župa 

dubrovačka, a koji sadrži popis isprava 

kojima se dokazuju činjenice iz članaka 3. i 

4. ove Odluke.                                                                                                                                         

 

Isprave potrebne za utvrđivanje činjeničnog 

stanja zbog donošenja pravilnog i zakonitog 

Rješenja o Novčanoj pomoći dostavljaju se u 

izvorniku/ovjerenoj preslici, odnosno 

ispisu/skenu u slučaju dostave u 

elektronskom obliku. 

  

Jedinstveni upravni odjel Rješenjem 

odlučuje o Novčanoj pomoći u roku od 30 

dana od dana uredno podnesenog zahtjeva. 

 

Članak 6. 

  

Korisnik Novčane pomoći dužan je 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Župa 

dubrovačka  prijaviti promjenu podataka te 

drugih činjenica koje utječu na stjecanje 

Novčane pomoći u roku od 8 dana od dana 

nastanka promjene. 

 

Korisnik Novčane pomoći dužan je vratiti 

nepripadajuću Novčanu pomoć. U 

suprotnom, tražit će se povrat nepripadajućih 

novčanih iznosa tužbom pred nadležnim 

sudom. 

  

Članak 7. 

  

Nadležni Odsjek Općine Župa dubrovačka, 

uz pisanu suglasnost Korisnika, provjeravat 

će osobne podatke Korisnika te druge 

činjenice koje utječu na stjecanje prava na 

Novčanu pomoć. 

 

Ako postoje podaci da su se činjenice iz 

stavka 1. ovog članka promijenile, nadležni 

Odsjek Općine Župa dubrovačka obustavit 

će isplatu do pribavljanja odgovarajuće 

javne isprave o istom.  

 

 

IV.  ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 8. 

 

Prigovor na Rješenje doneseno na temelju 

ove Odluke podnosi se Općinskom 
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načelniku Općine Župa dubrovačka u roku 

od 8 dana od dana dostave Rješenja, putem 

Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

Odluka o prigovoru je konačna. 

 

Članak 9. 

 

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od 

dana objave u ''Službenom glasniku Općine 

Župa dubrovačka''. 

 

KLASA: 550-08/20-01/01 

URBROJ: 2117/08-02-20-1 

 

Srebreno, 4. kolovoza 2020. 

  

  

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, 3/18, 6/20 – 

pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 

Župa dubrovačka na 23. sjednici Općinskog 

vijeća održanoj dana 4. kolovoza 2020. 

godine donijelo je  

 

Z A K L J U Č A K 

 

Općinsko vijeće Općine Župa 

dubrovačka prihvaća Izmjene i dopune 

Programa javnih potreba u športu za 2020. 

godinu. 

 

Izmjene i dopune Programa javnih 

potreba u športu Općine Župa dubrovačka za 

2020. godinu sastavni je dio ovog zaključka i 

ne objavljuje se u Službenom glasniku 

Općine Župa dubrovačka nego na mrežnim 

stranicama Općine. 

 

KLASA: 620-01/19-01/04 

URBROJ: 2117/08-02-20-4   

           

Srebreno, 4. kolovoza 2020. 

  

  

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

05.  

 

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 23. sjednici održanoj 4. 

kolovoza 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) Članak 2. 

mijenja se i glasi: 
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''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 

bar Luna, caffe bar Fair play, 

obrt Alf, društvo Tisak d.o.o. 

za javnu površinu u 

Srebrenom. 

 

za razdoblje od 1. srpnja do 31. 

prosinca 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).    

 

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. 
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- 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 31. 

prosinca 2020. 

- 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. 

 

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) 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: 2117/08-02-20-3 

 

Srebreno, 4. kolovoza 2020. 

  

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  
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