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Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko
vijeće Općine Župa dubrovačka na 20.
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 9.
listopada 2015. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
1. Općinsko vijeće Općine Župa
dubrovačka prihvaća ''Sporazum o
utvrđivanju uvjeta i obveza za
realizaciju projekta Kupari I'' s
Republikom Hrvatskom zastupanom
po Državnom uredu za upravljanje
državnom imovinom, zastupanom po
predstojniku Mladenu Pejnoviću.
2. Predmetni Sporazum sastavni je dio
ovog Zaključka.
3. Ovlašćuje se Općinski načelnik za
potpis Sporazuma.
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana
od dana objave u "Službenom glasniku
Općine Župa dubrovačka".
KLASA: 947-01/15-01/04
URBROJ:2117/08-02-15-5
Srebreno, 9. listopada 2015.
Predsjednik Općinskog vijeća
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38.400,84 kn + PDV 25%, a sve sukladno
obrazloženju nadzornog inženjera Mate
Malenice, dipl.ing.građ. od 05. listopada
2015. godine, koje čini sastavni dio ove
Odluke.

02.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka" br. 8/09), te članka 12. Odluke
o obavljanju komunalnih djelatnosti na
temelju pisanog ugovora (''Službeni glasnik
Općine Župa dubrovačka'', br.23/12, 15/13)
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na
svojoj 20. sjednici održanoj dana 09.
listopada 2015. donijelo je sljedeću

Članak 2.
Općinsko vijeće Općine Župe dubrovačka
ovlašćuje Općinskog načelnika Općine Župa
dubrovačka da zaključi Dodatak 1. Ugovoru
o povjeravanje obavljanja komunalne
djelatnosti na temelju pisanog ugovora na
Održavanju i asfaltiranju nerazvrstanih cesta
na području Općine Župa dubrovačka u
2015. godini s ponuditeljem Dubrovnik ceste
d.d.,V. Nazora 8, 20000 Dubrovnik, OIB:
60216477432 radi odustajanja od dijela
radova u iznosu od 39.045,00 kn + PDV
25%, te potrebe izvođenja dodatnih
vantroškovničkih radova, u iznosu 38.400,84
kn + PDV 25%.

ODLUKU
o zaključivanju dodatka 1. Ugovoru o
povjeravanju obavljanja komunalne
djelatnosti
na temelju pisanog ugovora na Održavanju i
asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području
Općine Župa dubrovačke 2015. godini

Članak 3.
Ova Odluka Općinskog vijeća Općine Župe
dubrovačke je konačna.

Članak 1.
Odobrava se zaključivanje Dodatka 1.
Ugovoru
o
povjeravanju
obavljanja
komunalne djelatnosti na temelju pisanog
ugovora na Održavanju i asfaltiranju
nerazvrstanih cesta na području Općine Župa
dubrovačke 2015. godini (U daljnjem tekstu:
Dodatak 1. Ugovoru) s ponuditeljem
Dubrovnik ceste d.d., V. Nazora 8, 20000
Dubrovnik, OIB: 60216477432. Dodatak 1.
Ugovoru će se zaključiti radi odustajanja od
dijela radova ugovorenih Ugovorom o
povjeravanju
obavljanja
komunalne
djelatnosti na Održavanju i asfaltiranju
nerazvrstanih cesta na području Općine Župa
dubrovačke 2015. godini od 16. travnja
2015. godine klasa: 363-01/15-01/38, urbroj:
2117/08-07-15-10 (u daljnjem tekstu:
Osnovni ugovor), u iznosu od 39.045,00 kn
+ PDV 25%, te potrebe izvođenja dodatnih
vantroškovničkih
radova,
u
iznosu

Obrazloženje
Općinski načelnik Općine Župa dubrovačka
je na temelju Odluke o obavljanju
komunalnih djelatnosti na temelju pisanog
ugovora (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', br. 23/12) i Odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje
obavljanja komunalne djelatnosti na temelju
pisanog ugovora na Održavanju i asfaltiranju
nerazvrstanih cesta na području Općine Župa
dubrovačke 2015. godini, koje je donijelo
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na
, na svojoj 15. sjednici održanoj dana 10.
travnja 2015. godine, zaključio ugovor s
ponuditeljem Dubrovnik ceste d.d.,V.
Nazora 8, 20000 Dubrovnik, OIB:
60216477432. Sukladno članku 12. Odluke
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03.

o obavljanju komunalnih djelatnosti na
temelju pisanog ugovora (''Službeni glasnik
Općine Župa dubrovačka'', br. 23/12,15/13)
Odluku o zaključivanju dodatka ugovoru za
dodatne radove za povjeravanje obavljanja
komunalne djelatnosti na temelju pisanog
ugovora na Održavanju i asfaltiranju
nerazvrstanih cesta na području Općine Župa
dubrovačke 2015. godini donosi Općinsko
vijeće Općine Župa dubrovačka sukladno
obrazloženom prijedlogu Povjerenstva, koje
je utvrdio Općinski načelnik Općine Župa
dubrovačka i proslijedio ga Općinskom
vijeću Općine Župa dubrovačka.
Povjerenstvo predlaže zaključivanje Dodatka
1.
Ugovoru
sukladno
obrazloženju
nadzornog inženjera Mate Malenice,
dipl.ing.građ. od 05. listopada 2015. godine,
koje čini sastavni dio ove Odluke. U skladu s
navedenim obrazloženjem potrebno je
odustati od dijela već ugovorenih radova, te
izvršiti dodatne radove koji nisu obuhvaćeni
Osnovnim ugovorom, a koji se odnose na
vantroškovničke radove i nisu se mogli
predvidjeti Osnovnim ugovorom.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka" br. 8/09), te članka 12. Odluke
o obavljanju komunalnih djelatnosti na
temelju pisanog ugovora (''Službeni glasnik
Općine Župa dubrovačka'', br.23/12, 15/13)
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na
svojoj 20. sjednici održanoj dana 09.
listopada 2015. donijelo je sljedeću
ODLUKU
o zaključivanju dodatka 2. Ugovoru o
povjeravanju obavljanja komunalne
djelatnosti
na temelju pisanog ugovora na Održavanju
nogostupa, skalinata, propusta, podzida itd.
na području Općine Župa dubrovačka u
2015. godini
Članak 1.
Odobrava se zaključivanje Dodatka 2.
Ugovoru
o
povjeravanju
obavljanja
komunalne djelatnosti na temelju pisanog
ugovora na Održavanju nogostupa, skalinata,
propusta, podzida itd. na području Općine
Župa dubrovačka u 2015. godini (u daljnjem
tekstu: Dodatak 2. Ugovoru) s ponuditeljem
Miletić d.o.o. iz Čilipa, Gabrili 18, OIB:
76144694565.
Dodatak 2. Ugovoru će se zaključiti radi
odustajanja od dijela radova ugovorenih
Ugovorom o povjeravanju obavljanja
komunalne djelatnosti na Održavanju
nogostupa, skalinata, propusta, podzida itd.
na području Općine Župa dubrovačka u
2015. godini od 16. travnja 2015. godine,
klasa: 363-01/15-01/37, urbroj: 2117/08-0715-8 (u daljnjem tekstu: Osnovni ugovor), u
iznosu od 95.622,40 kn + PDV 25%, te
potrebe izvođenja dodatnih radova, u iznosu
93.736,95 kn + PDV 25%, a sve sukladno
obrazloženju nadzornog inženjera Mate

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove odluke Općinskog vijeća Općine
Župe dubrovačke nije dopuštena žalba već se
može pokrenuti upravni spor pred Upravnim
sudom Republike Hrvatske u roku 30 dana
od primitka iste.
KLASA: 363-01/15-01/38
URBROJ: 2117/08-02-15-03
Srebreno, 09. listopada 2015
Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Previšić, v.r.
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dubrovačka'', br. 23/12,15/13) Odluku o
zaključivanju dodatka ugovoru za dodatne
radove
za
povjeravanje
obavljanja
komunalne djelatnosti na temelju pisanog
ugovora na Održavanju nogostupa, skalinata,
propusta, podzida itd. na području Općine
Župa dubrovačka u 2015. godini donosi
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka
sukladno
obrazloženom
prijedlogu
Povjerenstva, koje je utvrdio Općinski
načelnik Općine Župa dubrovačka i
proslijedio ga Općinskom vijeću Općine
Župa dubrovačka.
Povjerenstvo predlaže zaključivanje Dodatka
2.
Ugovoru
sukladno
obrazloženju
nadzornog inženjera Mate Malenice,
dipl.ing.građ. od 06. listopada 2015. godine,
koje čini sastavni dio ove Odluke. U skladu s
navedenim obrazloženjem potrebno je
odustati od dijela već ugovorenih radova, te
izvršiti dodatne radove koji nisu obuhvaćeni
Osnovnim ugovorom, a koji se odnose na
dodatne radove i nisu se mogli predvidjeti
Osnovnim ugovorom.

Članak 2.
Općinsko vijeće Općine Župe dubrovačka
ovlašćuje Općinskog načelnika Općine Župa
dubrovačka da zaključi Dodatak 2. Ugovoru
o povjeravanje obavljanja komunalne
djelatnosti na temelju pisanog ugovora na
Održavanju nogostupa, skalinata, propusta,
podzida itd. na području Općine Župa
dubrovačka u 2015. godini s ponuditeljem
Miletić d.o.o. iz Čilipa, Gabrili 18, OIB:
76144694565, radi odustajanja od dijela
radova u iznosu od 95.622,40 kn + PDV
25%, te potrebe izvođenja dodatnih radova,
u iznosu 93.736,95 kn + PDV 25%.
Članak 3.
Ova Odluka Općinskog vijeća Općine Župe
dubrovačke je konačna.
Obrazloženje

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove odluke Općinskog vijeća Općine
Župe dubrovačke nije dopuštena žalba već se
može pokrenuti upravni spor pred Upravnim
sudom Republike Hrvatske u roku 30 dana
od primitka iste.

Općinski načelnik Općine Župa dubrovačka
je na temelju Odluke o obavljanju
komunalnih djelatnosti na temelju pisanog
ugovora (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', br. 23/12) i Odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje
obavljanja komunalne djelatnosti na temelju
pisanog ugovora na Održavanju nogostupa,
skalinata, propusta, podzida itd. na području
Općine Župa dubrovačka u 2015. godini,
koje je donijelo Općinsko vijeće Općine
Župa dubrovačka na 15. sjednici održanoj
dana 10. travnja 2015. godine, zaključio
ugovor s ponuditeljem Miletić d.o.o. iz
Čilipa, Gabrili 18, OIB: 76144694565.
Sukladno članku 12. Odluke o obavljanju
komunalnih djelatnosti na temelju pisanog
ugovora (''Službeni glasnik Općine Župa

KLASA: 340-03/15-01/35
URBROJ: 2117/08-07-15-4
Srebreno, 09. listopada 2015.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Previšić, v.r.
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poljskog puta Petrača u iznosu od 82.868,75
kuna s PDV-om.
Obzirom da je člancima 3. i 5.
navedene Odluke propisano da odluku o
odabiru ponuditelja sukladno odredbama
Zakona o javnoj nabavi (tzv. bagatelna
nabava) donosi Općinsko vijeće, a ugovor s
odabranim ponuditeljem sklapa Općinski
načelnik riješeno je kao u izreci ove Odluke.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13) i članka 5.
Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti
na temelju pisanog ugovora (''Službeni
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj
23/12, 15/13 i 18/13) , Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 20. sjednici
održanoj 9. listopada 2015. godine, donijelo
je slijedeću

KLASA: 363-01/15-01/102
URBROJ: 2117/08-02-15-3

ODLUKU

Srebreno, 9. listopada 2015.

1. Prihvaća se ponuda - troškovnik
ponuditelja tvrtke TEXO GRADNJA
d.o.o. iz Kupara, Kupari 18a, OIB
72846023466 od 30. rujna 2015.
godine za obavljanje komunalne
djelatnosti
održavanja
javnih
prometnih
površina
tekuće
održavanje poljskog puta Petrača u
iznosu od 82.868,75 kn s PDV-om.

Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Previšić, v.r.

05.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13) i članka 5.
Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti
na temelju pisanog ugovora (''Službeni
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj
23/12, 15/13 i 18/13) , Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 20. sjednici
održanoj 9. listopada 2015. godine, donijelo
je slijedeću

2. Ponuda - troškovnik ponuditelja od
30. rujna 2015.g. sastavni je dio ove
Odluke i Ugovora.
3. Ovlašćuje se Općinski načelnik za
potpis Ugovora s ponuditeljem.
Obrazlozenje

ODLUKU

Sukladno Odluci o obavljanju
komunalnih djelatnosti na temelju pisanog
ugovora (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 23/12, 15/13 i 18/13) na
traženje Općine Župa dubrovačka tvrtka
TEXO GRADNJA d.o.o. iz Kupara, Kupari
18a, OIB 72846023466 dostavila je 30. rujna
2015. godine ponudu za obavljanje
komunalne djelatnosti održavanja javnih
prometnih površina - tekuće održavanje

1. Prihvaća se ponuda broj 19/15 od
16.09.2015.godine tvrtke SKLOPING
d.o.o.
iz
Mlina,
Put
Dragovoljaca Domovinskog rata 25,
OIB: 68648044574 za obavljanje
poslova izrade troškovnika i stručnog
nadzora nad komunalnom djelatnosti
održavanja
javnih
prometnih
površina – tekuće održavanje
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06.

poljskog puta Petrača u iznosu od
ukupno 4.000,00 kuna s PDV-om.
2. Ponuda broj 19/15 od 16.09. 2015.
godine tvrtke SKLOP-ING d.o.o. iz
Mlina sastavni je dio ove Odluke i
Ugovora.
3. Ovlašćuje se Općinski načelnik za
potpis Ugovora s ponuditeljem.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko
vijeće Općine Župa dubrovačka na 20.
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 09.
listopada 2015. godine donijelo je

Obrazlozenje

ZAKLJUČAK

Sukladno Odluci o obavljanju
komunalnih djelatnosti na temelju pisanog
ugovora (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 23/12, 15/13 i 18/13) na
traženje Općine Župa dubrovačka tvrtka
SKLOP-ING d.o.o. iz Mlina, Put
Dragovoljaca Domovinskog rata 25, OIB:
68648044574 dostavila je ponudu broj 19/15
od 16.09. 2015. godine za obavljanje
poslova izrade troškovnika i stručnog
nadzora nad komunalnom djelatnosti
održavanja javnih prometnih površina –
tekuće održavanje poljskog puta Petrača u
iznosu od ukupno 4.000,00 kuna s PDV-om.
Obzirom da je člancima 3. i 5.
navedene Odluke propisano da odluku o
odabiru ponuditelja sukladno odredbama
Zakona o javnoj nabavi (tzv. bagatelna
nabava) donosi Općinsko vijeće, a ugovor s
odabranim ponuditeljem sklapa Općinski
načelnik riješeno je kao u izreci ove Odluke.

Općinsko vijeće Općine Župa
dubrovačka prihvaća Procjenu ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara
i okoliša od katastrofa i velikih nesreća i
Plana zaštite i spašavanja za područje
Općine Župa dubrovačka.
Procjena ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća i Plana zaštite i
spašavanja za područje Općine Župa
dubrovačka sastavni su dio ovog zaključka i
ista se ne objavljuju u Službenom glasniku
Općine Župa dubrovačka nego na oglasnoj
ploči Općine Župa dubrovačka.
KLASA: 214-01/14-01/13
URBROJ:2117/08-02-15-4
Srebreno, 9. listopada 2015.
Predsjednik Općinskog vijeća

KLASA: 363-01/15-01/98
URBROJ: 2117/08-02-15-3

Mato Previšić, v.r.

Srebreno, 9. listopada 2015.
Predsjednik Općinskog vijeća

07.

Mato Previšić, v.r.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko
vijeće Općine Župa dubrovačka na 20.
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sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 9.
listopada 2015. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
1. Općinsko vijeće Općine Župa
dubrovačka prihvaća Ugovor o
ulaganju prava radi povećanja
temeljnog
kapitala
trgovačkog
društva Vodovod Dubrovnik d.o.o..
2. Predmetni Ugovor sastavni je dio
ovog Zaključka.
3. Ovlašćuje se Općinski načelnik za
potpis Ugovora.
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana
od dana objave u "Službenom glasniku
Općine Župa dubrovačka".
KLASA: 947-01/15-01/69
URBROJ:2117/08-02-15-2
Srebreno, 9. listopada 2015.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Previšić, v.r.
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