SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA
Broj 9

Godina XVI.

Srebreno, 14. ožujka 2016.

SADRŽAJ
OPĆINSKO VIJEĆE
1. Odluka o socijalnoj skrbi………….1.
2. Odluka o
davanju
prethodne
suglasnosti
na Pravilnik o
unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada
Dječjeg
vrtića
''Župa
dubrovačka''………………………9.
3. Zaključak o Prihvaćanje izvješća
društva Groblje Dubac d.o.o. za
2015. Godinu…………………….10.
4. Odluka o Izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom redu.……10.
5. Zaključak o prihvaćanju Sporazuma s
društvom PGM Ragusa..………..13.
6. Zaključka o davanje suglasnosti
društvu PGM Ragusa na Dopunski
rudarski
projekt
eksploatacije
tehničko – građevnog kamena na
eksploatacijskom polju ''Dubac'' – II.
Dopuna….………………………13.
7. Zaključak o prihvaćanju Ugovora o
uređivanju međusobnih prava i
obveza u obavljanju javnog prijevoza
putnika za potrebe Općine Župa
dubrovačka….…………………..13.
8. Zaključak u svezi reguliranja
prometa u Srebrenom u ljetnoj sezoni
2016……..………………………14.
9. Zaključak u svezi reguliranja
prometa u Mlinima u ljetnoj sezoni
2016……………………………...15.
10. Odluka o ukidanju statusa javnog
dobra.…………………………….16.
11. Zaključak o zamjeni nekretnina –
Bego….…………………………..17.

Uprava i uredništvo:
Srebreno bb, - tel. 487 476
List izlazi po potrebi.

12. Plan i program korištenja javnih
površina za 2016…………………17.
13. Rješenje o prijedlogu razrješenja
članova NO
poduzeća Mlini
d.o.o……………………………...20.
14. Rješenje o prijedlogu imenovanja
članova NO poduzeća Mlini d.o.o.13.
15. Odluka o odabiru u predmetu
povjeravanja obavljanja komunalne
djelatnosti na temelju pisanog
ugovora - Uklanjanje protupravno
postavljenih predmeta sa javnih
površina Općine Župa dubrovačka u
2016……………………………...21.
16. Odluka o odabiru u predmetu
povjeravanja obavljanja komunalne
djelatnosti na temelju pisanog
ugovora - Označavanje naselja, ulica,
trgova i zgrada na području Općine
Župa dubrovačka u 2016….…….22.
17. Odluka o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja
za
povjeravanje
obavljanja komunalne djelatnosti na
temelju
pisanog
ugovora
za
Održavanje
i
asfaltiranje
nerazvrstanih cesta na području
Općine Župa dubrovačka u 2016.
godini…………………….………22.
18. Odluka o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja
za
povjeravanje
obavljanja komunalne djelatnosti na
temelju
pisanog
ugovora
za
Održavanje nogostupa, skalinata,
propusta, podzida itd. na području
Općine Župa dubrovačka u 2016.
Godini……………………………24.
19. Odluka o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja
za
povjeravanje

Općina Župa dubrovačka

Službeni glasnik broj 9

Srebreno, 14. ožujka 2016.

ODLUKU O SOCIJALNOJ SKRBI
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA

obavljanja komunalne djelatnostima
temelju pisanog ugovora za Nabavu
građevinskog
materijala
za
održavanje javnih površina na
području Općine Župa dubrovačka u
2016. Godini…………………….25.
20. Odluka o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja
za
povjeravanje
obavljanja komunalne djelatnosti na
temelju
pisanog
ugovora
–
Obavljanje stručnog nadzora nad
građevinskim radovima na području
Općine Župa dubrovačka u 2016.
Godini……………………………26.
21. Odluka o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja
za
povjeravanje
obavljanja komunalne djelatnosti na
temelju pisanog ugovora radi
Izvanrednih popravaka javne rasvjete
na području Općine Župa dubrovačke
u 2016. godini…………………..27.
22. Odluka o odabiru u predmetu
povjeravanja obavljanja komunalne
djelatnosti na temelju pisanog
ugovora
Obavljanje
izrade
troškovnika i stručnog nadzora nad
radovima otklanjanja izvanrednih
kvarova javne rasvjete na području
Općine Župa dubrovačka u 2016.
Godini……………………………29.
___________________________________

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se korisnici i prava
iz područja socijalne skrbi koja osigurava
Općina Župa dubrovačka (u daljnjem tekstu:
Općina) te utvrđuju uvjeti, način i postupak
za ostvarivanje tih prava.
Članak 2.
Prava iz članka 1. ove Odluke ne mogu se
ostvarivati na teret Općine ako je zakonom
ili drugim propisom određeno da se
ostvaruju na teret Republike Hrvatske te
drugih pravnih ili fizičkih osoba.
Članak 3.
Sredstva za ostvarivanje prava propisanih
Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem
tekstu: Zakon) osiguravaju se u proračunu
Općine, a sredstva za druga prava utvrđena
ovom Odlukom osiguravaju se sukladno
proračunskim mogućnostima Općine za
tekuću godinu.

1.

Članak 4.

Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o
socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14 i
99/15) i članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (“Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka”, broj 8/09 i 6/13.), Općinsko
vijeće Općine Župa dubrovačka na 22.
sjednici održanoj dana 14. ožujka 2016.
godine, donijelo je

Poslove u svezi s ostvarivanjem pomoći iz
članka 1. ove Odluke obavlja Odsjek za
društvene djelatnosti i kulturu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Župa dubrovačka (u
daljnjem tekstu: Odsjek).
U iznimnim okolnostima Povjerenstvo
Jedinstvenog upravnog odjela (u daljnjem
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tekstu Povjerenstvo) odlučit će o određenom
pravu korisnika iz ove Odluke.

Srebreno, 14. ožujka 2016.

IV. UVJETI I NAČINI OSTVARIVANJA
PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI
1. POMOĆ ZA PODMIRENJE
TROŠKOVA STANOVANJA

Članak 5.

Članak 8.

Korisnici socijalne skrbi (u daljnjem tekstu:
korisnik)
utvrđeni ovom Odlukom su
hrvatski državljani koji imaju prebivalište na
području Općine Župa dubrovačka, te stranci
i osobe bez državljanstva sa stalnim
boravkom na području Općine Župa
dubrovačka.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova
stanovanja može se odobriti samcu ili
obitelji pod uvjetima i u iznosu propisanim
člancima 41. i 42. Zakona, ako se plaćanje
tih troškova ne ostvaruje po drugoj osnovi.

III. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 9.

Članak 6.

Iznos pomoći za podmirenje troškova
stanovanja iz članka 8. ove Odluke
odobravat će se u iznosima sukladno članku
30., stavcima 1. i 2. Zakona.

Pod uvjetima, na način i u postupku
utvrđenim ovom Odlukom, pojedinac ili
obitelj kojima je utvrđen status korisnika
mogu ostvariti sljedeća prava i (ili) pomoći:
1. pomoć za podmirenje troškova
stanovanja
2. jednokratnu novčanu pomoć
3. stalnu novčanu naknadu
4. pomoć za ogrjev
5. božićnicu
6. novčanu pomoć za opremu
novorođenog djeteta
7. subvencioniranje
troškova
prijevoza
8. pomoć za pogrebne troškove

Iznos iz prethodnog stavka priznaje se i
odobrava temeljem rješenja o priznavanju
prava na pomoć za podmirenje troškova
stanovanja Odsjeka.
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
može se odobriti u novcu izravno korisniku
ili djelomično odnosno u cijelosti platiti
račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj
osobi koja je izvršila uslugu iz članka 42.
stavak 2. Zakona.

Članak 7.

2. JEDNOKRATNA
POMOĆ

Korisnik socijalne skrbi može istovremeno
ostvarivati više pojedinačnih prava, odnosno
oblika pomoći ako njihovo istodobno
ostvarivanje ne proturječi ovoj Odluci i svrsi
kojoj je ostvarivanje prava namijenjeno.

NOVČANA

Članak 10.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ima
samac ili kućanstvo s prebivalištem na
području Općine Župa dubrovačka, a koji su
3
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se našli u položaju trenutačne materijalne
ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli,
odnosno ne mogu utjecati (kao što su teška
bolest, elementarna nepogoda i sl.) te radi
toga nisu u mogućnosti podmiriti neke
osnovne životne potrebe. Pravo na
jednokratnu novčanu pomoć odobrava se
temeljem rješenja Odsjeka nakon obrade
tražene dokumentacije.

Srebreno, 14. ožujka 2016.

- pomoć ostvarena na osnovu prava Centra
za socijalnu skrb (osobna invalidnina, tuđa
pomoć i njega, minimalna novčana naknada)
- novčana naknada za tjelesno oštećenje
- ortopedski dodatak
- dječji doplatak
- iznosi s osnova pomoći iz socijalne skrbi
utvrđeni ovim Odlukom
Iznos prihoda iz st. 2. ovog članka umanjuje
se za iznos koji na temelju propisa o
obiteljskim odnosima član obitelji plaća za
uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji
(alimentacija) niti se uračunava u prihod
osobe ili kućanstva koja je prima.

Članak 11.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može
ostvariti samac ili kućanstvo ako ispunjava
jedan od sljedećih uvjeta:
a) uvjet imovine i prihoda
b) zdravstveni uvjet
c) posebni uvjet

Uvjet imovine ne ispunjava samac ili član
kućanstva koji ima u vlasništvu ili
suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za
podmirenje osnovnih stambenih potreba,
poslovni prostor ili kuću za odmor te više od
dva registrirana motorna vozila, odnosno
plovila.

A) uvjet prihoda i imovine
Članak 12.
Uvjet prihoda ispunjava samac ili kućanstvo
ako nema prihod veći od:
- samac
1.800,00 kn
- dvočlana obitelj
2.500,00 kn
- tročlana obitelj
3.500,00 kn
- četveročlana obitelj 5.000,00 kn
- za svakog daljnjeg člana + 500,00 kn

B) zdravstveni uvjet
Članak 13.
Pod zdravstvenim uvjetom podrazumijeva se
teža kronična tjelesna ili duševna bolest, za
čiju je dijagnostiku, obradu, medicinsku
intervenciju, liječenje i nabavu propisanih
lijekova i preparata, po nalazu, mišljenju i
preporuci liječnika korisnik prava iz ove
Odluke
izložen
znatnijim
dodatnim
troškovima, koji spadaju na teret korisnika.

Prihodom u smislu st.1. ovog članka smatra
se iznos prosječnog mjesečnog prihoda
samca ili kućanstva ostvaren u tri mjeseca
koja prethode mjesecu u kojem je podnesen
zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva
primanja koja samac ili kućanstvo ostvare
po osnovu rada, mirovine, prihoda od
imovine ili na neki drugi način.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć
ostvaruju 100%-tni invalidi za nabavku
pomoćne tehnologije, jedanput u pet (5)
godina po liječničkoj preporuci u iznosu
najviše do 10.000,00 kuna.

U prihod iz prednjeg stavka ne uračunava se:
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Potpora za nabavku pomoćne tehnologije
ostvaruje se na način da se ispostavljeni
račun plati izravno dobavljaču.

Srebreno, 14. ožujka 2016.

Visina jednokratne novčane pomoći iznosi:
- za korisnike koji ostvaruju pravo na
temelju uvjeta prihoda i imovine iznosi
1.500,00 kuna
- za korisnike koji ostvaruju pravo na
temelju zdravstvenih uvjeta:
a) za liječenje na području Dubrovačkoneretvanske županije iznosi 1.500,00 kuna
b) za liječenje izvan područja Dubrovačkoneretvanske županije iznosi 3.000,00 kuna
c) za liječenje izvan Republike Hrvatske
iznosi 5.000,00 kuna.

C) poseban uvjet
Članak 14.
Poseban uvjet, temeljem članka 11.,
ispunjavaju:
1. dijete, udovica-udovac i roditelji
poginulog, zatočenog ili nestalog
branitelja iz Domovinskog rata,
2. dijete hrvatskog ratnog vojnog
invalida iz Domovinskog rata sa
oštećenjem organizma od 70% i
većim,
3. nezaposleni razvojačeni hrvatski
branitelji iz Domovinskog rata , koji
ostvaruju pravo na novčanu naknadu
zbog
nezaposlenosti
sukladno
Zakonu
o
pravima
hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata i
članova njihovih obitelji (NN, broj:
174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09,
137/09, 146/10, 55/11, 140/12,
19/13, 33/13, 148/13 i 92/14)
4. ratni, vojni i civilni invalidi rata iz
Zakona o zaštiti vojnih i civilnih
invalida rata
(NN, broj: 33/92,
77/92, 27/93, 58/93, 2/94,76/94,
108/96, 82/01, 103/03 i 148/13),
5. dijete poginulog, umrlog ili nestalog
ratnog i civilnog invalida rata pod
okolnostima iz Zakona o zaštiti
vojnih i civilnih invalida rata.

- za korisnike koji ostvaruju pravo na
temelju posebnih uvjeta iznosi 1.500,00
kuna
Članak 16.
Za eventualno ostvarenje prava na
jednokratnu novčanu pomoć korisnik je
dužan ispuniti Zahtjev za jednokratnu
novčanu pomoć i dostaviti dokumentaciju
traženu iz istog.
Članak 17.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć
odobrava se jednom u tekućoj godini, a u
iznimnim slučajevima može se odobriti i
drugi put.
3. PRAVO NA
NAKNADU

STALNU NOVČANU

Članak 18.

U ostvarivanju prava navedenih ovom
Odlukom djeca, usvojenici, pastorčad osoba
iz prednjeg stavaka ovog članka su
izjednačeni.

Pravo na stalnu novčanu naknadu u iznosu
od 200,00 kuna mjesečno ostvaruju korisnici
s navršenih 65 godina koji nemaju nikakvih
primanja i korisnici zajamčene minimalne

Članak 15.
5
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naknade Centra za socijalnu skrb, s
prebivalištem na području Općine Župa
dubrovačka.

Srebreno, 14. ožujka 2016.

pravo na istu od mjeseca podnošenja
zahtjeva.
Ukoliko korisnik podnese zahtjev za stalnu
novčanu naknadu nakon 5. u mjesecu, pravo
na stalnu novčanu naknadu korisnik počinje
ostvarivati od sljedećeg mjeseca.

Pravo na stalnu novčanu pomoć u iznosu od
150,00 kuna mjesečno ostvaruju korisnici
koji primaju starosnu, invalidsku ili
obiteljsku mirovinu, a koja mjesečno, sa
svim dodacima i ostalim primanjima ne
prelazi iznos od 1.500,00 kuna.

Visina stalne novčane naknade može se
promijeniti
prema
proračunskim
mogućnostima Općine Župa dubrovačka.

Pravo na stalnu novčanu pomoć u iznosu od
100,00 kuna mjesečno ostvaruju korisnici
koji primaju starosnu, invalidsku ili
obiteljsku mirovinu, a koja se mjesečno, sa
svim dodacima i ostalim primanjima, nalazi
u okviru iznosa od 1.500,00kn do
1.800,00kn, te korisnici prava na pomoć i
njegu i osobnu invalidninu Centra, s
prebivalištem na području Općine Župa
dubrovačka.

4. PRAVO
OGRJEV

NA

POMOĆ

ZA

Članak 20.
Samcu ili kućanstvu Korisniku zajamčene
minimalne naknade odobrava se pomoć za
troškove ogrjeva jednom godišnje u visini
koju
odlukom
odredi
Dubrovačkoneretvanska županija.

Pravo na stalnu novčanu naknadu ostvaruje
jednoroditeljska obitelj i samohrani roditelji
s prebivalištem na području Općine Župa
dubrovačka, za svako maloljetno i dijete
koje se redovno školuje u iznosu od 150,00
kuna mjesečno.

5. PRAVO NA BOŽIĆNICU
Članak 21.
Pravo na dodjelu Božićnice ostvaruju djeca
(do završetka redovnog školovanja),
udovica-udovac i roditelji poginulog,
zatočenog ili nestalog branitelja iz
Domovinskog rata te hrvatski civilni i vojni
invalidi Domovinskog rata
preko 60%
invalidnosti s područja Općine Župa
dubrovačka.

Pravo na stalnu novčanu naknadu u iznosu
od 1.000,00 kuna mjesečno ostvaruju djeca
bez oba roditelja i to svako maloljetno dijete
i dijete koje se redovito školuje, a ima
prebivalište na području Općine Župa
dubrovačka, kao i djeca bez oba roditelja
koja izvanredno studiraju, uz uvjet da
redovito upisuju akademsku godinu.

Članak 22.
Članak 19.
Visina Božićnice određuje se godišnje
ovisno o proračunskim mogućnostima
Općine Župa dubrovačka temeljem odluke
općinskog načelnika.

Ukoliko korisnik podnese zahtjev za stalnu
novčanu naknadu do 5. u mjesecu ostvaruje
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osobe oboljele od multiple skleroze
dijalizirani i transplatirani bubrežni
bolesnici
- osobe koje su u pratnji invalidnih
osoba, ukoliko invalidna osoba ne
može samostalno koristiti sredstva
javnog
prijevoza
temeljem
dobivenog besplatnog pokaza
Pravo na subvencioniranje troškova
prijevoza imaju:
- osobe s navršenih 65 godina starosti,
koje ne ispunjavaju uvjet prihoda i
imovine, u iznosu od 50% cijene
mjesečne pokazne karte
- osobe koje se vode na Centru za
socijalnu skrb kao korisnici doplatka
za tuđu pomoć i njegu, te prava na
osobnu invalidninu, u iznosu od 70%
cijene mjesečne pokazne karte
- osobe s višim stupnjem tjelesne
invalidnosti većim od 60% u iznosu
od 70% cijene mjesečne pokazne
karte
- dobrovoljnim darivateljima krvi
(žene s preko 20, a muškarci s preko
25 puta darivanja)
- osobe koje ispunjavaju poseban
uvjet, a koji nisu korisnici drugih
subvencija troškova prijevoza, u
iznosu od 70% cijene mjesečne
pokazne karte.

6. PRAVO NA NOVČANU POMOĆ
ZA OPREMU NOVOROĐENOG
DJETETA
Članak 23.
Pravo na novčanu pomoć za opremu
novorođenog djeteta u iznosu od 1.000,00
kuna
pripada novorođenom djetetu, a
ostvaruju ga roditelji djeteta s prebivalištem
na području Općine Župa dubrovačka.
Pravo se ostvaruje prilaganjem sljedeće
dokumentacije:
a) rodni list djeteta
b) preslike osobnih iskaznica
roditelja iz rodnog lista
c) broj tekućeg računa na koji će se
izvršiti isplata novčane pomoći
Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu
pomoć za opremu novorođenog djeteta
dostavlja se Odsjeku u roku od 6 (šest)
mjeseci od dana rođenja djeteta.
7. PRAVO
SUBVENCIONIRANJE
TROŠKOVA PRIJEVOZA

Srebreno, 14. ožujka 2016.

NA

Članak 24.
Pravo na besplatni javni prijevoz imaju:
- osobe s navršenih 65 godina starosti,
čija mirovina sa svim dodacima i
ostalim primanjima ne prelazi
1.800,00 kuna
- osobe koje se vode na Centru kao
korisnici
zajamčene
minimalne
naknade
- slijepe, gluhe i invalidne osobe ( sa
100%-tnim oštećenjem)
- osobe oboljele od cerebralne i dječje
paralize

Subvencioniranje
troškova
prijevoza
učenicima srednjih škola je potpora
učenicima srednjih škola s prebivalištem na
području Općine Župa dubrovačka koja
pohađaju srednju školu izvan mjesta svog
prebivališta. Pomoć se osigurava u visini
koju odredi Općinski načelnik posebnom
odlukom.
8. POMOĆ
ZA
TROŠKOVE
7
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Srebreno, 14. ožujka 2016.

ovom Odlukom, podižu se u Odsjeku ili na
službenoj web stranici Općine Župa
dubrovačka.

Članak 25.
Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih
troškova do iznosa osnovne pogrebne
opreme i troškova ukopa može se odobriti za
one osobe koje nemaju srodnika niti osobu
koja je to dužna obaviti, a to pravo ne
ostvaruju po drugoj osnovi (putem Centra ili
iz drugih izvora), odnosno osobe kojima se
ne može utvrditi prebivalište, a smrt je
nastupila na području Općine.

Ukoliko podnositelj Odsjeku ne dostavi
potrebnu
dokumentaciju,
dokaze
za
ostvarivanje prava, zahtjev će se odbaciti.
Članak 28.
Rješenje kojim se odobrava ostvarivanje
prava utvrđenih ovom Odlukom donosi
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova
ostvaruje se na način da se plati ispostavljeni
račun pogrebnom poduzeću koje je ukop
izvršilo.

Protiv rješenja iz prethodnog stavka može se
izjaviti žalba Općinskom načelniku u roku
15 (petnaest) dana od dana primitka rješenja.
Članak 29.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK
Korisnik koji je na protupravan način,
davanjem neistinitih ili netočnih podataka ili
neprijavljivanja promjena koje utječu na
gubitak ili visinu pomoći u određenom roku,
ostvario pomoć na koju nije imao pravo
dužan je vratiti neosnovanu primljenu
pomoć i nadoknaditi štetu Općini.

Članak 26.
Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne
skrbi utvrđene ovom Odlukom pokreće se
temeljem pismenog zahtjeva stranke, a u
iznimnim situacijama po službenoj dužnosti.
Članak 27.
Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom
odjelu, Odsjeku za društvene djelatnosti i
kulturu Općine Župa dubrovačka.

Kad Odsjek utvrdi okolnosti iz stavka 1.
ovog članka, poziva korisnika putem pisane
obavijesti da neosnovano primljenu pomoć
vrati u roku od 15 (petnaest) dana od dana
dostave obavijesti.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za
ostvarivanje prava iz ove Odluke,
podnositelj je dužan dostaviti, odnosno
predočiti
Odsjeku
odgovarajuću
dokumentaciju ili isprave.

O povratu neosnovano primljene pomoći
odlučuje rješenjem Jedinstveni upravni
odjel.
Na naknadu štete primjenjuje se zakon kojim
se uređuju obvezni odnosi.

Obrasci za podnošenje zahtjeva s popisom
odgovarajućih isprava, odnosno dokaza
potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih

Članak 30.
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U okviru svog djelokruga Odsjek prati
izvršavanje rješenja iz članka 28. ove
Odluke te postojanje uvjeta za njihovo
daljnje ostvarivanje.

Srebreno, 14. ožujka 2016.

Srebreno, 14. ožujka 2016.
Predsjednik Općinskog vijeća

Prema potrebi, Odsjek može, radi provjere,
od korisnika prava socijalne skrbi, za
vrijeme korištenja prava zatražiti nove
isprave i dokaze radi utvrđivanja postojanja
okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava
na socijalnu skrb.

Mato Previšić, v.r.

2.
Na temelju članka 41. Stavka 1. Zakona o
predškolskom
odgoju
i obrazovanju
(''Narodne novine'', broj 10/97, 107/07 i
94/13) i članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko
vijeće Općine Župa dubrovačka na 22.
sjednici, održanoj 14. ožujka 2016., godine
donijelo je

Korisnik prava iz ove Odluke dužan je
Odsjeku prijaviti svaku promjenu činjenica,
uvjeta i okolnosti koje mogu utjecati na
daljnje ostvarivanje stečenog prava u roku
od 8 (osam) dana od dana nastanka
promjene.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE

ODLUKA
o davanju prethodne suglasnosti na
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada Dječjeg vrtića Župa
dubrovačka

Članak 31.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o socijalnoj skrbi Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'' br. 12/06, Odluka o izmjenama
i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
(''Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka''
br. 16/14), Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o socijalnoj skrbi (''Službeni glasnik
Općine Župa dubrovačka'' br. 04/14)

Daje se prethodna suglasnost na
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Dječjeg vrtića ''Župa dubrovačka'' u
tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće
Dječjeg vrtića Župa dubrovačka na 33.
sjednici održanoj 28. siječnja 2016. godine.
Ova odluka stupa na snagu prvog
dana od dana objave u "Službenom glasniku
Općine Župa dubrovačka".

Članak 32.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Službenom glasniku Općine
Župa dubrovačka''.

KLASA: 601-02/16-01/01
URBROJ: 2117/08-02-16-2
Srebreno, 14. ožujka 2016.

KLASA: 550-08/16-01/01
URBROJ: 2117/08-02-16-1

Predsjednik Općinskog vijeća
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Srebreno, 14. ožujka 2016.

glasnik Općine Župa dubrovačka'' 8/09 i
6/13), Općinsko vijeće Općine Župa
dubrovačka na 22. sjednici, održanoj 14.
ožujka donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama odluke o
komunalnom redu

Mato Previšić, v.r.

3.
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
22. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana
14. ožujka 2016. godine donijelo je

Članak 1.
U Odluci o komunalnom redu (''Službeni
glasnik Općine Župa dubrovačka'' 01/10,
15/14) u glavi IV. Održavanje javne čistoće i
zbrinjavanje komunalnog otpada pojam
„kućni otpad“ u odgovarajućem padežu
zamjenjuje se pojmom „komunalni otpad“ u
odgovarajućem padežu.
Pojam „glomazni otpad“ u odgovarajućem
padežu zamjenjuje se pojmom „krupni
(glomazni) otpad“ u odgovarajućem padežu.
Pojam „zemlja i otpadni građevinski
materijal“
u
odgovarajućem
padežu
zamjenjuje se pojmom „građevni otpad“ u
odgovarajućem padežu.
„Pojmovi „granje“, „grmlje“ i „drveće“ u
odgovarajućem padežu zamjenjuju se
pojmom „biootpad“ u odgovarajućem
padežu“.
Pojam „odlagalište“ u odgovarajućem
padežu zamjenjuje se pojmom „sabirno
mjesto“ u odgovarajućem padežu.

ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka
prihvaća Izvješće o radu društva Groblje
Dubac d.o.o. za 2015. godinu.
Izvješće o radu društva Groblje Dubac d.o.o.
za 2015. godinu sastavni je dio ovog
zaključka i ne objavljuje se u Službenom
glasniku Općine Župa dubrovačka.
KLASA: 400-01/16-01/05
URBROJ: 2117/08-02-16-2
Srebreno, 14. ožujka 2016.
Predsjednik Općinskog vijeća

Članak 2.
Članak 74. točka 6. mijenja se i glasi:
„Odvojeno sakupljanje otpada“.

Mato Previšić, v.r.

4.

Članak 3.
Članak 75. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Održavanje javne čistoće, odvoz i
zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada,
biorazgradivog
komunalnog
otpada,
postupak odvojenog sakupljanja otpadnog
papira, stakla, plastike, metala i tekstila, te
krupnog (glomaznog) otpada obavlja

Na temelju članka 16. stavak 1. Zakona o
komunalnom
gospodarstvu
(''Narodne
novine'' 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,
94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 34.
Statuta Općine Župa dubrovačka (''Službeni
10
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davatelj usluge kojemu tu djelatnost povjeri
Općina Župa dubrovačka.“

Srebreno, 14. ožujka 2016.

(kao što je papir, staklo i dr.) te je u
Katalogu otpada označen kao 20 03 01.
Biorazgradivi komunalni otpad je otpad
nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi
i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim
proizvodnog
otpada
i
otpada
iz
poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom
sastavu sadrži biološki razgradiv otpad.“

Članak 4.
Članak 76. stavak 1. točke 5. i 6. mijenjaju
se u jednu zajedničku točku koja glasi:
„Uklanjanje nepropisno odbačenog otpada s
javnih površina, te predaja istog ovlaštenoj
osobi za gospodarenje tom vrstom otpada“.
Stavak 2. se briše.

Članak 8.
Članak 88. mijenja se i glasi:
„Krupni (glomazni) komunalni otpad je
predmet ili tvar koju je zbog zapremnine i/ili
mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada
te je u Katalogu otpada označen kao 20 03
07.
Građevni otpad, biootpad, električni i
elektronski otpad, otpadne gume, te krupni
(glomazni) otpad koji sadrži ulja, boje,
kiseline i druge opasne tvari i/ili
problematični otpad ne smatra se krupni
(glomazni) otpad u smislu ove Odluke.“

Članak 5.
Članak 84. točka 4. mijenja se i glasi:
„Oštećivanje ili premještanje posuda za
otpad, te nepropisno odlaganje otpada u
posude“.
Članak 6.
Članak 85. mijenja se i glasi:
„Održavanje čistoće obavlja se na temelju
Programa davatelja usluge iz članka 75. ove
Odluke.
Programe iz prethodnog stavka odobrava
Općina Župa dubrovačka, najkasnije do 30.
studenoga one godine koja prethodi godini
za koju se Program donosi.
Način, i uvjete čišćenja javnih površina,
utvrđuju se ugovorom između Općine Župa
dubrovačka i davatelja usluge“.

Članak 9.
Iza članka 88. dodaje se članak 88.a. koji
glasi:
„Miješani komunalni otpad prikuplja se u
spremnicima za miješani komunalni otpad.
Papir, staklo, plastika, metal, tekstil te krupni
(glomazni) otpad prikuplja se u posebne
spremnike, koji na sebi moraju imati oznaku
naziva otpada, a nalaze se na javnoj
površini.“

Članak 7.
Članak 87. mijenja se i glasi:
„Komunalni otpad je otpad nastao u
kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu
sličan
otpadu
iz
kućanstva,
osim
proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede
i šumarstva.
Miješani komunalni otpad je otpad iz
kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i iz
ustanova koji je po svom sastavu sličan
otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim
postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali

Članak 10.
Članak 90. mijenja se i glasi:
„Korisnici usluga koje pruža davatelj usluga
komunalni otpad pripremaju za odvoz u
standardnim plastičnim vrećicama za otpad
koje moraju biti uredno zavezane i smiju ga
iznositi samo u dan i vrijeme, te na mjesto
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određeno na način koji je utvrđen u članku
89. ove Odluke.
Krupni (glomazni) otpad iznosi se prema
rasporedu utvrđenom Programom davatelja
usluge.
Zabranjeno je krupni (glomazni) otpad
odlagati izvan spremnika koji su namjenjeni
za isti.
Korisnici poslovnih prostora (trgovačka
društva i obrti), dužni su za otpad iz svojih
prostora osigurati vlastite spremnike za
odlaganje otpada sukladno pozitivnim
zakonskim propisima Republike Hrvatske.“

Srebreno, 14. ožujka 2016.

Članak 13
Članak 95. mijenja se i glasi:
„Otpad odložen izvan propisanog mjesta i
vremena (čl. 89. Odluke) bit će uklonjen o
trošku vlasnika i/ili prekršitelja.
Ako se ne može utvrditi vlasnik ili
prekršitelj koji je otpad odložio, isti će biti
zbrinut od strane davatelja usluge prema
pisanom nalogu komunalnog redara Općine
Župa dubrovačka.“
Članak14.
U članku 123., stavak 1. dodaje se točka koja
glasi:
„Rješenjem narediti vlasniku, odnosno
posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije
poznat, na kojem je nepropisno odložen
otpad uklanjanje tog otpada, odnosno osobi
koja sukladno posebnom propisu upravlja
određenim područjem (dobrom), ako je
otpad odložen na tom području (dobru).“

Članak 11.
Članak 92. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Programom mora biti utvrđeno da se krupni
(glomazni) otpad iz kućanstva odvozi
besplatno jednom mjesečno (posljednji
ponedjeljak i utorak u mjesecu) ili po
pozivu, uz naplatu, sukladno važećem
cjeniku davatelja usluge.“

Članak 15.
Sve nespomenute odredbe Odluke o
komunalnom redu (''Službeni glasnik Općine
Župa dubrovačka'' 01/10, 15/14) ostaju
nepromijenjene.

Članak 12.
Članak 94. mijenja se i glasi:
Odvoz krupnog (glomaznog) otpada iz
poslovnih prostora posebno se ugovara ili
naručuje sukladno važećem cjeniku davatelja
usluga.
Posebno se ugovara ili naručuje i odvoz
glomaznog otpada iz stambenih prostorija u
vrijeme izvan Programa utvrđenog člankom
89.
Kartonska ambalaža i papir moraju se
posebno uvezati i odvojiti od ostalog otpada
i pripremiti za odvoz tako da zauzimaju
najmanji mogući volumen, te odložiti na
mjesto koje je dostupno djelatnicima i vozilu
davatelja usluge.
Pripremljenu kartonsku ambalažu i papir iz
poslovnih i drugih prostora korisnika usluga
preuzimaju djelatnici davatelja usluge“.

Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Službenom glasniku Općine
Župa dubrovačka''.
KLASA: 011-01/10-01/02
URBROJ: 2117/08-02-16-3
Srebreno, 14. ožujka 2016.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Previšić, v.r.
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5.

Srebreno, 14. ožujka 2016.

Daje se društvu PGM Ragusa
suglasnost na Dopunski rudarski projekt
eksploatacije tehničko – građevnog kamena
na eksploatacijskom polju ''Dubac'' – II.
Dopuna.

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 22.
sjednici, održanoj 14. ožujka 2016., donijelo
je slijedeći

KLASA: 310-17/15-01/01
URBROJ: 2117/08-02-16-5

ZAKLJUČAK

Srebreno, 14. ožujka 2016.
Predsjednik Općinskog vijeća

1) Prihvaća se Sporazum s tvrtkom
PGM RAGUSA d.o.o., o uređivanju
međusobnih prava i obveza.

Mato Previšić, v.r.

2) Sporazum s tvrtkom PGM RAGUSA
o uređivanju međusobnih prava i
obveza sastavni je dio ovog
zaključka.

7.
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 22.
sjednici, održanoj 14. ožujka 2016., donijelo
je slijedeći

3) Ovlašćuje se Općinski načelnik da
potpiše rečeni Sporazum.
KLASA: 947-01/16-01/05
URBROJ: 2117/08-02-16-3
Srebreno, 14. ožujka 2016.

ZAKLJUČAK

Predsjednik Općinskog vijeća
1) Prihvaća se Ugovor s tvrtkom
LIBERTAS DUBROVNIK d.o.o., o
uređivanju međusobnih prava i
obveza u obavljanju javnog prijevoza
putnika za potrebe Općine Župa
dubrovačka za 2016. godinu.

Mato Previšić, v.r.

6.
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 22.
sjednici, održanoj 14. ožujka 2016., donijelo
je slijedeći

2) Ugovor o uređivanju međusobnih
prava i obveza u obavljanju javnog
prijevoza putnika za potrebe Općine
Župa dubrovačka za 2016. s tvrtkom
LIBERTAS DUBROVNIK d.o.o.
sastavni je dio ovog zaključka.

ZAKLJUČAK
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3) Ovlašćuje se Općinski načelnik da
potpiše rečeni Ugovor.

Srebreno, 14. ožujka 2016.

- vozilima taxi službe
- vozilima istražnog suca i
- vozilima za otklanjanje elektro, PT
i vodovodnih kvarova.

KLASA: 340-04/15-01/05
URBROJ: 2117/08-02-16-2

Najveća dopuštena brzina kretanja vozila
pješačkom zonom ograničava se na 20 km/h.

Srebreno, 14. ožujka 2016.
Predsjednik Općinskog vijeća

II

Mato Previšić, v.r.

Prometovanje zonom ograničenja prometa iz
točke I. ovog zaključka odobrit će se
vozilima čija ''ukupna masa'' ne prelazi 5
tona, a za potrebe:
1. osoba koje posjeduju garažno ili
parkirno mjesto u ovoj ulici
2. osoba koje posjeduju smještajne
– iznajmljivačke jedinice
3. dopreme robe za opskrbu
ugostiteljskih
objekata
ili
prodavaonica (od 06,00 do 9,00
sati)
4. prijevoza građevnog materijala,
te odvoza građevnog i drugog
otpada
5. prijevoza pokućstva i ogrijeva
6. prijevoza radi snimanja i
održavanja priredbi
7. državnog,
županijskog,
općinskog i vjerskog protokola
8. prijevoza umrle osobe
9. prijevoza članova uže obitelji radi
odlaska na pogreb
10. prijevoza teških invalida i
bolesnih osoba

8.
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 22.
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 14.
ožujka 2016. godine donijelo je
Z A K LJ U Č A K
I
Zabranjuje se promet motornim vozilima u
naselju Srebreno ulicom Šetalište Dr. Frana
Tuđmana i to od zgrade Vila Lada do Banja
izuzev vozilima sa dozvolom u vremenu od
1. lipnja 2016. godine do 30. rujna 2016.
godine.
Od 1. listopada 2016.g. do 31. svibnja
2017.g. promet se u istoj ulici ograničava u
dane vikenda i to od petka u 16:00 sati do
ponedjeljka u 06:00 sati.
Iznimno od odredbi iz prethodnih stavaka za
prometovanje ovom zonom ograničenja
prometa u hitnim intervencijama nije
potrebno odobrenje:
- vozilima hitne pomoći
- vatrogasnim vozilima
- vozilima MUP-a

Osobama koje posjeduju garažno ili parkirno
mjesto odobrenje se izdaje bez vremenskog
ograničenja.
Osobe koje posjeduju vez za plovilo u luci
Srebreno svoja vozila mogu parkirati na
obilježenim parking mjestima od zgrade Vila
Lada do luke Srebreno.
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Srebreno, 14. ožujka 2016.
Z A K LJ U Č A K

Odobrenje izdaje Jedinstveni upravni odjel
Općine Župa dubrovačka.

I
III
Zabranjuje se promet motornim vozilima u
naselju Mlini ulicom Šetalište Marka
Marojice i to od pristaništa Mlini (kod
objekta vlasništvo hotela Mlini) u smjeru
depadansa Studenac i ulice Tupina, izuzev
vozilima sa dozvolom i to od 1. lipnja
2016. godine do 30. rujna 2016. godine.
Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka za
prometovanje ovom zonom ograničenja
prometa u hitnim intervencijama nije
potrebno odobrenje:
- vozilima hitne pomoći
- vatrogasnim vozilima
- vozilima MUP-a
- vozilima taxi službe
- vozilima istražnog suca i
- vozilima za otklanjanje elektro, PT
i vodovodnih kvarova.
Najveća dopuštena brzina kretanja vozila
pješačkom zonom ograničava se na 20 km/h.

Postavljanje prometne signalizacije kao i
fiksnih prepreka na početku pješačke zone
po ovom Zaključku izvršiti će Župa
dubrovačka d.o.o - Srebreno, a po nalogu i
na teret Općine Župa dubrovačka.
IV
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana
od dana objave u "Službenom glasniku
Općine Župa dubrovačka".
V
Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje
vrijediti Zaključak o reguliranju prometa u
naselju Srebreno (Službeni glasnik Općine
Župa dubrovačka broj 4/15).
KLASA: 340-01/16-01/01
URBROJ: 2117/08-02-16-2

II
Prometovanje zonom ograničenja prometa iz
točke I. ovog zaključka odobrit će se
vozilima čija ''ukupna masa'' ne prelazi 5
tona, a za potrebe:

Srebreno, 14. ožujka 2016.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Previšić, v.r.

1. odvoza smeća
2. dopreme robe za opskrbu
prodavaonica ili ugostiteljskih
objekata (u razdoblju od 06:00 do
09:00 sati)
3. dopreme plina
4. prijevoza pokućstva i ogrijeva
5. prijevoza građevnog materijala,
te odvoza građevnog otpada
6. prijevoza radi snimanja i
održavanja priredbi

9.
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 22.
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 14.
ožujka 2016. godine donijelo je
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7. prijevoza
novca
i
drugih
vrijednosti
8. državnog,
županijskog,
općinskog i vjerskog protokola
9. prijevoza teških invalida i
bolesnih osoba
10. prijevoza umrle osobe
11. prijevoza članova uže obitelji radi
odlaska na pogreb
12. osoba koje posjeduju garažno
/parking/ mjesto u ovoj ulici.

Srebreno, 14. ožujka 2016.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Previšić, v.r.

10.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 08/09 i 6/13), i članka
103. Zakona o cestama (''Narodne novine'',
broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14),
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na
22. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana
14. ožujka 2016. godine donijelo je

Osobama koje posjeduju garažno mjesto
odobrenje se izdaje bez vremenskog
ograničenja.
Odobrenje izdaje Jedinstveni upravni odjel
Općine Župa dubrovačka.

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra
dijela nekretnine (puta)

III
Postavljanje prometne signalizacije po ovom
Zaključku izvršiti će Župa dubrovačka d.o.o.
- Srebreno, a po nalogu i na teret Općine
Župa dubrovačka.

I
Utvrđuje se da je trajno prestala potreba
korištenja 18/1165 dijelova puta, čest. zem.
1423/17 Z.UL. 1514 k.o. Brašina, sve
sukladno preglednom nacrtu broj: 21/08
izrađenom od strane tvrtke Traser d.o.o.

IV
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana
od dana objave u "Službenom glasniku
Općine Župa dubrovačka".

II
Slijedom utvrđenog u točci I. ukida se status
javnog dobra u općoj uporabi (puta) 18/1165
dijelova puta, čest. zem. 1423/17 Z.UL.
1514 k.o. Brašina, sve sukladno preglednom
nacrtu broj: 21/08 izrađenom od strane
tvrtke Traser d.o.o.

V
Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje
vrijediti Zaključak o reguliranju prometa u
naselju Mlini (''Službeni glasnik Općine
Župa dubrovačka'', broj 4/15).

III

KLASA: 340-01/16-01/01
URBROJ: 2117/08-02-16-3

Općinski
sud
u
Dubrovniku
kao
zemljišnoknjižni sud provest će ovu Odluku
u zemljišnim knjigama na način da će se na
nekretnini iz točke I. ove Odluke uknjižiti
pravo vlasništva Općine Župa dubrovačka,

Srebreno, 14. ožujka 2016.

16

Općina Župa dubrovačka

Službeni glasnik broj 9

uz prethodno brisanje uknjižbe nekretnine
kao javnog dobra (puta).

Srebreno, 14. ožujka 2016.

Prometnu
vrijednost
nekretnina
utvrdio je ovlašteni sudski vještak gosp.
Zlatko Bender d.i.g. u iznosu od 105 €/m2,
protuvrijednost u kunama po srednjem tečaju
HNB na dan uplate, za obje predmetne
nekretnine.

IV
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od
dana objave u "Službenom glasniku Općine
Župa dubrovačka".

Ugovor o zamjeni nekretnina sastavni
je dio ovog Zaključka.

KLASA: 350-01/98-01/42
URBROJ: 2117/08-02-16-35

Ovlašćuje se Općinski načelnik za
potpis Ugovora o zamjeni nekretnina.

Srebreno, 14. ožujka 2016.

KLASA: 350-01/98-01/42
URBROJ: 2117/08-02-16-34

Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Previšić, v.r.

Srebreno, 14. ožujka 2016.
Predsjednik Općinskog vijeća

11.

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 22.
sjednici, održanoj 14. ožujka 2016., donosi
slijedeći

12.
Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih
površina (Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka 01/10) i članka 34. Statuta
Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik
Općine Župa dubrovačka 08/09, 06/13)
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na
22. sjednici održanoj 14. ožujka 2016.
godine donijelo je

ZAKLJUČAK
Prihvaća se zamjena nekretnina s
gosp. Pavom i Dragutinom Begom na način
da Općina Župa dubrovačka daje u zamjenu
18/1165 dijelova vlasničkih prava na
nekretnini koja nosi oznaku čest. zem.
1423/17 Z.UL. 1514 K.O. Brašina odnosno
odgovarajući suvlasnički dio u površini od
18 m2, sve sukladno preglednom nacrtu broj:
21/08 izrađenom od strane Traser d.o.o., a
gosp. Pavo i Dragutin Bego daju u zamjenu
cjelinu vlasničkih prava na čest. zem. 422
Z.UL. 440 K.O. Brašina, u površini od 207
m2.

PLAN I PROGRAM
KORIŠTENJA DIJELA JAVNIH
POVRŠINA NA PODRUČJU
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA
I.
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Srebreno, 14. ožujka 2016.

6. dio čest. zem. 752/2 K.O. Brašina, u
parku Striježice (ispod terase caffe bara
“G”), za postavljanje jednog štanda (5
m2) za prodaju kukuruza, kokica,
spiralnog krumpira i sl., te jednog štanda
(5 m2) za prodaju rukotvorina, suvenira,
plažnih rekvizita sl.,

Planom
korištenja
javnih
površina
obuhvaćaju se javne površine na području
Općine Župa dubrovačka.
II.
Programom korištenja javnih površina
utvrđuju se površine i namjena istih:

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,

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) te 2 prodajna štanda za prodaju
rukotvorina,
suvenira,
plažnih
2
rekvizita i opreme (2 x 5 m ),

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

3. dio čest. zem. 741/1 K.O. Brašina (
ispod vanjske teretane ) za postavljanje
jednog štanda (5 m2) za prodaju
kukuruza, kokica, spiralnog krumpira i
sl., te jednog štanda (5 m2) za prodaju
rukotvorina, suvenira, plažnih rekvizita i
opreme,

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
- 30 m2,
15. dio čest. zem. 752/2 K.O. Brašina,
Šetalište Marka Marojice - površina

4. 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),
5. dio čest. zem. 752/2 K.O. Brašina, u
parku Striježice, kod dječjeg igrališta, za
postavljanje jednog štanda (5 m2) za
prodaju palačinki, te jednog štanda (5
m2) za prodaju voća,
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za postavljanje ugostiteljskih stolova
- 63 m2,
16. 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 djelatnost
(osiguranje, agencija i sl.) - 18 m2,
17. dio čest. zem. 333/3 K.O. Čibača, u
poslovnoj zoni - površina za
postavljanje više kioska i štandova
različite namjene - ukupno 200 m2,
18. dio čest. zem. 333/3 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),
19. dio čest. zem. 333/3 K.O. Čibača, u
poslovnoj zoni - površina za prodaju
presadnica povrća, cvijeća te
ukrasnog i začinskog bilja - 3 x 5 m2
(ukupno 15 m2),
20. dio čest. zem. 357 K.O. Čibača, u
poslovnoj zoni - površina za
postavljanje kioska za prodaju
tiskovina, duhanskih proizvoda i sl. 12 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. 1433/4, 775/6, 1436/1 i
1525/1 K.O. Brašina, te čest. zem.
85, 84/1 i 50/1 K.O. Zavrelje, za
ambulantnu prodaju razne robe,
trgovina na malo putem pokretnih
prodavača (ulični prodavači s
kolicima i dr. ).

Srebreno, 14. ožujka 2016.

23. dio čest. zem. 436/3 K.O. Brašina,
Šetalište Marka Marojice - 17
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 - 14
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
plivališta - 10 parking mjesta,
28. dio čest. zem. 1525/1 K.O. Brašina,
Šetalište Marka Marojice, ispred HE
Zavrelje - 5 parking mjesta,
29. dio čest. zem. 84/1 K.O. Zavrelje,
Šetalište Marka Marojice - 10
parking mjesta,
30. dio čest. zem. 732 K.O. Soline - 5
parking mjesta,
31. dio čest. zem. 835/5 K.O. Soline - 2
parking mjesta,
32. dio čest. zem. 1169 K.O. Plat, ( kod
crkvice Sv. Duha ) jedno parking mjesto.

33. čest. zem. 1423/3 K.O. Brašina - 2
parking mjesta,
34. dio čest. zem. 456/7 K.O. Brašina,
Popolica - 15 parking mjesta,
35. dio čest. zem. 208/1 K.O. Donji
Brgat - 2 parking mjesta za autobus,
36. dio čest. zem. 171 K.O. Buići - 1
parking mjesto za autobus,
III.
Ovaj Plan i program korištenja dijela javnih
površina Općine Župa dubrovačka stupa na
snagu prvog dana od dana objave u
19
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Općine

Srebreno, 14. ožujka 2016.

2. gosp.
Joza
Butigana,
90462022006,
Brašina
Brašinom 9
3. gosp. Nika Miloslavića,
721090593, Buići, Buići 26.

Župa

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: 06/15).

OIB:
Pod
OIB:

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

KLASA: 363-05/16-01/01
URBROJ: 2117/08-02-16-1

KLASA: 023-03/16-01/01
URBROJ: 2117/08-02-16-1

Srebreno, 14. ožujka 2016.
Srebreno, 14. ožujka 2016.
Predsjednik Općinskog vijeća
Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Previšić, v.r.
Mato Previšić, v.r.
13.
14.
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 22.
sjednici, održanoj 14. ožujka 2016., godine
donijelo je

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 22.
sjednici, održanoj 14. ožujka 2016., godine
donijelo je

RJEŠENJE
o prijedlogu razrješenja članova
Nadzornog odbora
Mlini d.o.o.

RJEŠENJE
o prijedlogu imenovanja članova
Nadzornog odbora
Mlini d.o.o.

I.
I.
U Nadzornom odboru tvrtke Mlini d.o.o.
predlaže se razrješenje:

U Nadzorni odbor Mlini d.o.o. predlaže se
imenovanje :

1. gosp. Nika Miloslavića, OIB:
72542093809, Makoše, Makoše 7

1. gosp. Nika Miloslavića, OIB:
72542093809, Makoše, Makoše 7
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2. gosp.
Joza
Butigana,
90462022006,
Brašina
Brašinom 9
3. gosp. Nika Miloslavića,
721090593, Buići, Buići 26.

OIB:
Pod

Srebreno, 14. ožujka 2016.

protupravno postavljenih predmeta sa
javnih površina Općine Župa
dubrovačka u 2016. godini u
godišnjem iznosu do 87.000,00 kuna
s PDV-om.
2. Ponuda – troškovnik ponuditelja od
21. prosinca 2015.g. sastavni je dio
ove Odluke i Ugovora.
3. Ovlašćuje se Općinski načelnik za
potpis Ugovora s ponuditeljem.

OIB:

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

Obrazlozenje

KLASA: 023-03/16-01/01
URBROJ: 2117/08-02-16-2

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 obrt BANPROMET vl. Vicka Kristovića iz Zavrelja,
Zavrelje 34, OIB 14561873998 je dana 21.
prosinca 2015. dostavio ponudu – troškovnik
sa jediničnim cijenama za obavljanje
komunalne
djelatnosti
uklanjanja
protupravno postavljenih predmeta sa javnih
površina Općine Župa dubrovačka u 2016.
godini u godišnjem iznosu do 87.000,00
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.

Srebreno, 14. ožujka 2016.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Previšić, v.r.

15.
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 22. sjednici
održanoj 14. ožujka 2016. godine, donijelo
je slijedeću
ODLUKU

KLASA: 363-01/15-01/155
URBROJ: 2117/08-02-16-2

1. Prihvaća se ponuda - troškovnik
obrta BAN-PROMET vl. Vicka
Kristovića iz Zavrelja, Zavrelje 34,
OIB 14561873998 od 21. prosinca
2015.
godine
za
obavljanje
komunalne djelatnosti uklanjanja

Srebreno, 14. ožujka 2016.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Previšić, v.r.
21

Općina Župa dubrovačka

Službeni glasnik broj 9

Srebreno, 14. ožujka 2016.

traženje Općine Župa dubrovačka „Mdesigin“ vl. Marka Miloslavića iz Čibače,
Put dragovoljaca domovinskog rata 5 je dana
12. siječnja 2016. dostavio Ponudutroškovnik broj 11/16 sa jediničnim
cijenama
za
obavljanje
komunalne
djelatnosti označavanja naselja, ulica, trgova
i zgrada, tj. izrade tablica s kućnim
brojevima na području Općine Župa
dubrovačka u 2016. godini u godišnjem
iznosu do 10.000,00 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.

16.
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 22. sjednici
održanoj 14. ožujka 2016. godine, donijelo
je slijedeću
ODLUKU
1. Prihvaća se Ponuda - troškovnik broj
11/16 od 12. siječnja 2016. godine
ponuditelja „M-design“ vl. Marka
Miloslavića
iz
Čibače,
Put
dragovoljaca domovinskog rata 5,
OIB 93463979853 za obavljanje
komunalne djelatnosti označavanja
naselja, ulica, trgova i zgrada - izrada
tablica s kućnim brojevima na
području Općine Župa dubrovačka u
2016. godini u godišnjem iznosu do
10.000,00 kuna s PDV-om.

KLASA: 363-01/16-01/02
URBROJ: 2117/08-02-16-2
Srebreno, 14. ožujka 2016.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Previšić, v.r.

17.
2. Ponuda - troškovnik broj 11/16 od
12. siječnja 2016.g. sastavni je dio
ove Odluke i Ugovora.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka" br. 8/09), te članka 9. Odluke o
obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju
pisanog ugovora (''Službeni glasnik Općine
Župa dubrovačka'', br. 23/12, 15/13, 18/13)
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka je
na svojoj 22. sjednici održanoj dana 14.
ožujka 2016. Godine donijelo je sljedeću

3. Ovlašćuje se Općinski načelnik za
potpis Ugovora s ponuditeljem.
Obrazlozenje
Sukladno Odluci o obavljanju
komunalnih djelatnosti na temelju pisanog
ugovora (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 23/12, 15/13 i 18/13) na
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pisanog ugovora na Održavanju i asfaltiranju
nerazvrstanih cesta na području Općine Župa
dubrovačka u 2016. godine, te je dana 13.
veljače 2016. godine raspisao javni natječaj
u Dubrovačkom vjesniku i na Oglasnoj ploči
Općine Župa dubrovačka. Javno otvaranje
ponuda se održalo dana 26.02.2016 u 09:00
sati. Do isteka roka za dostavu ponuda
pristigle su tri ponude i to ponude sljedećih
ponuditelja Asfalt inženjering d.o.o.,
Dubrovnik ceste d.d. i Tehnogradnja d.o.o.
Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda
povjerenstvo koje je imenovao Općinski
načelnik Općine Župa dubrovačka sukladno
Odluci o obavljanju komunalnih djelatnosti
na temelju pisanog ugovora (''Službeni
glasnik Općine Župa dubrovačka'', 23/12,
15/13, 18/13) ocijenilo je da su sve ponude
prihvatljive. Ponuditelj Dubrovnik ceste d.d.
je na poziv javnog naručitelja prihvatio
ispravak računske pogreške iz svoje ponude.
Ponuditelj Asfalt inženjering d.o.o. na poziv
javnog naručitelja nije prihvatio ispravak
računske pogreške iz svoje ponude, te je
njegova ponuda isključena iz postupka.
Ponuda ponuditelja Dubrovnik ceste d.d. je
prema kriteriju najniže cijene ocijenjena
najpovoljnijom.
Slijedom
navedenog
povjerenstvo je predložilo sklapanje ugovora
o povjeravanju obavljanja predmetne
komunalne djelatnosti s ponuditeljem
Dubrovnik ceste d.d.

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za
povjeravanje obavljanja komunalne
djelatnosti na temelju pisanog ugovora
na Održavanju i asfaltiranju nerazvrstanih
cesta na području Općine Župa dubrovačke u
2016. godini
Članak 1.
Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda
ponuditelja Dubrovnik ceste d.d.,V. Nazora
8, 20000 Dubrovnik, OIB: 60216477432, u
iznosu 611.808,50 kn + PDV 25%, što
ukupno iznosi 764.760,63 kn.
Članak 2.
Općinsko vijeće Općine Župe dubrovačka
ovlašćuje Općinskog načelnika da zaključi
ugovor o povjeravanje obavljanja komunalne
djelatnosti na temelju pisanog ugovora na
Održavanju i asfaltiranju nerazvrstanih cesta
na području Općine Župa dubrovačka u
2016. Godini s ponuditeljem Dubrovnik
ceste d.d.,V. Nazora 8, 20000 Dubrovnik,
OIB: 60216477432, u iznosu 611.808,50 kn
+ PDV 25%, što ukupno iznosi 764.760,63
kn.
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) donio Odluku o
provođenju javnog natječaja radi odabira
najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje
obavljanja komunalne djelatnosti na temelju

KLASA: 340-03/16-01/07
URBROJ: 2117/08-07-16-10
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propusta, podzida itd. na području Općine
Župa dubrovačka u 2016. godini s
ponuditeljem Miletić d.o.o. iz Čilipa, Gabrili
18, OIB: 76144694565, u iznosu634.560,48
kn+ PDV 25%,što ukupno iznosi 793.200,60
kn.

Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Previšić, v.r.

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

18.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka" br. 8/09), te članka 9. Odluke o
obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju
pisanog ugovora (''Službeni glasnik Općine
Župa dubrovačka'', br. 23/12, 15/13, 18/13)
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka je
na svojoj 22. sjednici održanoj dana 14.
ožujka 2016. godine donijelo je sljedeću

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) donio Odluku o
provođenju javnog natječaja radi odabira
najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje
obavljanja komunalne djelatnosti na temelju
pisanog ugovora na Održavanju nogostupa,
skalinata, propusta, podzida itd. na području
Općine Župa dubrovačka u 2016. godini, te
je dana 13. veljače 2016. godine raspisao
javni natječaj u Dubrovačkom vjesniku i na
Oglasnoj ploči Općine Župa dubrovačka.
Javno otvaranje ponuda se održalo dana
26.02.2016. u 11:00 sati. Do isteka roka za
dostavu ponuda pristigle su dvije ponude i to
ponude sljedećih ponuditelja Tehnogradnja
d.o.o. i Miletić d.o.o., te dopuna ponude
ponuditelja Miletić d.o.o. Zapisnikom o
pregledu i ocjeni ponuda povjerenstvo koje
je imenovao Općinski načelnik Općine Župa
dubrovačka sukladno Odluci o obavljanju
komunalnih djelatnosti na temelju pisanog
ugovora (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', 23/12, 15/13, 18/13) ocijenilo
je da je ponuda ponuditelja Tehnogradnja
d.o.o. isključena i neće se razmatrati, budući
je cijena ponude ponuditelja veća od
osiguranih sredstava naručitelja. Ponuditelj

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za
povjeravanje obavljanja komunalne
djelatnosti na temelju pisanog ugovora
na Održavanje nogostupa, skalinata,
propusta, podzida itd. na području Općine
Župa dubrovačka u 2016. godini

Članak 1.
Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda
ponuditelja Miletić d.o.o. iz Čilipa, Gabrili
18, OIB: 76144694565, u 634.560,48 kn+
PDV 25%, što ukupno iznosi 793.200,60 kn.
Članak 2.
Općinsko vijeće Općine Župe dubrovačka
ovlašćuje Općinskog načelnika da zaključi
ugovor
o
povjeravanju
obavljanja
komunalne djelatnosti na temelju pisanog
ugovora na Održavanju nogostupa, skalinata,
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ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za
povjeravanje obavljanja komunalne
djelatnosti na temelju pisanog ugovora
za Nabavu građevinskog materijala za
održavanje javnih površina
na području Općine Župa dubrovačka u
2016. godini

Miletić d.o.o. je na poziv javnog naručitelja
prihvatio ispravak računske pogreške iz
svoje ponude.
Ponuda ponuditelja Miletić d.o.o. je
prihvatljiva i prema kriteriju najniže cijene
ocijenjena
najpovoljnijom.
Slijedom
navedenog povjerenstvo je predložilo
sklapanje ugovora o povjeravanju obavljanja
predmetne
komunalne
djelatnosti
s
ponuditeljem Miletić d.o.o.

Članak 1.
Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda
ponuditelja
odabire
se
ponuditelj
KOMARDA d.o.o., G. Čibača 8, Čibača,
OIB: 45646420306 u iznosu 318.090,00 kn
+ PDV 25%, što ukupno iznosi 397.612,50
kn.

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: 363-01/16-01/19
URBROJ: 2117/08-07-16-8

Članak 2.
Općinsko vijeće Općine Župe dubrovačka
ovlašćuje Općinskog načelnika da zaključi
ugovor s ponuditeljem Komarda d.o.o. o
povjeravanje
obavljanja
komunalne
djelatnosti na temelju pisanog ugovora za
Nabavu
građevinskog
materijala
za
održavanje javnih površina na području
Općine Župa dubrovačka u 2016. godini.

Srebreno, 14. ožujka 2016.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Previšić, v.r.

19.
Članak 3.
Ova Odluka Općinskog vijeća Općine Župe
dubrovačke je konačna.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka" br. 8/09), te članka 9. Odluke o
obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju
pisanog ugovora (''Službeni glasnik Općine
Župa dubrovačka'', br. 23/12, 15/13, 18/13)
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka je
na svojoj 22. sjednici održanoj dana 14.
ožujka 2016. godine donijelo je sljedeću

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, 15/13, 18/13) donio
Odluku o provođenju javnog natječaja radi
odabira najpovoljnijeg ponuditelja za
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povjeravanje
obavljanja
komunalne
djelatnosti na temelju pisanog ugovora za
Nabavu
građevinskog
materijala
za
održavanje javnih površina na području
Općine Župa dubrovačka u 2016. godini, te
je dana 09. siječnja 2016. godine raspisao
javni natječaj u Dubrovačkom vjesniku i na
Oglasnoj ploči Općine Župa dubrovačka.
Javno otvaranje ponuda se održalo dana u
22. siječnja 2016. u 10:00 sati. Do isteka
roka za dostavu ponuda pristigla je jedna
ponuda i to ponuda ponuditelja Komarda
d.o.o. Zapisnikom o pregledu i ocjeni
ponuda povjerenstvo koje je imenovao
Općinski načelnik Općine Župa dubrovačka
sukladno Odluci o obavljanju komunalnih
djelatnosti na temelju pisanog ugovora
(''Službeni
glasnik
Općine
Župa
dubrovačka'', br. 23/12, 15/13, 18/13)
ocijenilo je da je ponuda ponuditelja
Komarda d.o.o. u skladu s uvjetima iz
javnog natječaja i dokumentacije za
nadmetanje, te je prihvatljiva, a prema
kriteriju
najniže
cijene
ocijenjena
najpovoljnijom.
Slijedom
navedenog
povjerenstvo je predložilo sklapanje ugovora
o povjeravanju obavljanja predmetne
komunalne djelatnosti s ponuditeljem
Komarda d.o.o.

Srebreno, 14. ožujka 2016.
Mato Previšić, v.r.

20.
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 22. sjednici
održanoj 14. ožujka 2016. godine, donijelo
je slijedeću
ODLUKU
1. Prihvaća se Ponuda tvrtke Sklop-ing
d.o.o. iz Mlina, Put dragovoljaca
domovinskog
rata
25,
OIB
68648044574 broj 08/16 od 04.
ožujka 2016. g. za:
a) obavljanje poslova stručnog
nadzora nad radovima na
presvlačenju cesta asfaltom,
krpljenju rupa i ostalih malih
održavanja u 2016. godini,
b) obavljanje poslova stručnog
nadzora na održavanju ulica,
šetališta,
nogostupa,
skalinata, potoka, cestovnih
slivnika i jaraka, rubnjaka i
staza, izgradnju podzida i
zidova u 2016. godini,
c) kontrolu utroška doniranog
građevnog materijala prema
zamolbama građana te za
potrebe komunalnog društva
Župa dubrovačka d.o.o. u
2016. godini,

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: 363-01/16-01/01
URBROJ: 2117/08-07-16-6
Predsjednik Općinskog vijeća
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na presvlačenju cesta asfaltom, krpljenju
rupa i ostalih malih održavanja u 2016.
godini,
održavanju
ulica,
šetališta,
nogostupa, skalinata, potoka, cestovnih
slivnika i jaraka, rubnjaka i staza, izgradnju
podzida i zidova u 2016. godini, kontrolu
utroška doniranog građevnog materijala
prema zamolbama građana te za potrebe
komunalnog društva Župa dubrovačka d.o.o.
u 2016. godini, izradu troškovnika radova za
održavanje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta,
održavanju ulica, šetališta, skalinata, potoka
i sl. koji se planiraju izvesti u 2017. godini,
te izradu troškovnika donacija građevinskog
materijala po zamolbama građana te za
potrebe
komunalnog
društva
Župa
dubrovačka d.o.o. koji se planiraju izvesti u
2017. godini, za razdoblje od 15. ožujka do
31. prosinca 2016. godine u iznosu od
57.957,08 kuna + PDV.
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.

d) izradu troškovnika radova na
presvlačenju cesta asfaltom,
krpljenju rupa i ostalih malih
održavanja koji se planiraju
izvesti u 2017. godini,
e) izradu troškovnika radova na
održavanju ulica, šetališta,
nogostupa, skalinata, potoka,
cestovnih slivnika, jaraka,
rubnjaka i staza, izgradnju
podzida i zidova koji se
planiraju izvesti u 2017.
godini,
f) izradu troškovnika donacija
građevnog materijala prema
zamolbama građana te za
potrebe komunalnog društva
Župa dubrovačka d.o.o. koji
se planiraju izvesti u 2017.
godini,
sve za razdoblje od 15. ožujka do 31.
prosinca 2016. godine u ukupnom iznosu od
57.957,08 kuna + PDV.
2. Ponuda tvrtke Sklop-ing d.o.o. broj
08/16 od 04. ožujka 2016. sastavni je
dio ove Odluke i Ugovora.
3. Ovlašćuje se Općinski načelnik
Općine Župe dubrovačka za potpis
Ugovora s ponuditeljem.

KLASA: 363-01/16-01/08
URBROJ: 2117/08-02-16-3
Srebreno, 14. ožujka 2016.

Obrazloženje

Predsjednik Općinskog vijeća

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 je dana
04. ožujka 2016. godine dostavio ponudu
broj 08/16 za komunalnu djelatnost
obavljanja stručnog nadzora nad radovima

Mato Previšić, v.r.

21.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka" br. 8/09), te članka 9. Odluke o
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obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju
pisanog ugovora (''Službeni glasnik Općine
Župa dubrovačka'', br. 23/12, 15/13, 18/13)
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na
svojoj 22. sjednici održanoj dana 14. ožujka
2016. godine donijelo je sljedeću

Srebreno, 14. ožujka 2016.

dubrovačka'', br. 23/12, 15/13, 18/13) donio
Odluku o provođenju javnog natječaja radi
odabira najpovoljnijeg ponuditelja za
povjeravanje
obavljanja
komunalne
djelatnosti na temelju pisanog ugovora radi
Izvanrednih popravaka javne rasvjete na
području Općine Župa dubrovačke u 2016.
godini, te je dana 16. siječnja 2016. godine
raspisao javni natječaj u Dubrovačkom
vjesniku i na Oglasnoj ploči Općine Župa
dubrovačka. Javno otvaranje ponuda se
održalo dana 28.01.2016. u 10:00 sati.Do
isteka roka za dostavu ponuda pristigle su
dvije ponude i to ponude sljedećih
ponuditelja Ašprin d.o.o. i Obrt „Struja
Dubrovnik“. Zapisnikom o pregledu i ocjeni
ponuda povjerenstvo koje je imenovao
Općinski načelnik Općine Župa dubrovačka
sukladno Odluci o obavljanju komunalnih
djelatnosti na temelju pisanog ugovora
(''Službeni
glasnik
Općine
Župa
dubrovačka'', br. 23/12, 15/13, 18/13)
ocijenjeno je da nije bilo razloga za
isključenje ponuditelja i da su sve ponude
prihvatljive. Ponuda ponuditelja Obrt „Struja
Dubrovnik“ u skladu je s uvjetima iz javnog
natječaja i dokumentacije za nadmetanje, te
je ocijenjena prihvatljivom i prema kriteriju
najniže cijene ocijenjena najpovoljnijom.
Slijedom navedenog povjerenstvo je
predložilo sklapanje ugovora o povjeravanju
obavljanja predmetne komunalne djelatnosti
s ponuditeljem Obrt „Struja Dubrovnik“,
sukladno ponudi navedenog ponuditelja za
jedinične cijene, a maksimalno do 80.000,00
kn +PDV.

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za
povjeravanje obavljanja komunalne
djelatnosti
na temelju pisanog ugovora radi Izvanrednih
popravaka javne rasvjete na području Općine
Župa dubrovačke u 2016. godini
Članak 1.
Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda
Obrt „Struja Dubrovnik“, B. Kašića 16,
Mokošica, OIB: 45832007796, u iznosu u
iznosu 10.021,00 kn + PDV 25%, što
ukupno iznosi 12.526,25 kn.
Članak 2.
Općinsko vijeće Općine Župe dubrovačka
ovlašćuje Općinskog načelnika da zaključi s
ponuditeljem Obrt „Struja Dubrovnik“
ugovor o povjeravanje obavljanja komunalne
djelatnosti na temelju pisanog ugovora radi
Izvanrednih popravaka javne rasvjete na
području Općine Župa dubrovačke u 2016.
godini. Ugovor će se zaključiti maksimalno
do iznosa od 80.000,00 kn + PDV.
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
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KLASA: 310-02/16-01/01
URBROJ: 2117/08-07-16-6

Srebreno, 14. ožujka 2016.

3. Ovlašćuje se Općinski načelnik za
potpis Ugovora s ponuditeljem.

Srebreno, 14. ožujka 2016.
Obrazlozenje
Predsjednik Općinskog vijeća

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
INŽENJERSKI BIRO KNEŽEVIĆ d.o.o. iz
Dubrovnika, Iva Vojnovića 31 je dana 15.
veljače 2016. godine dostavio ponudu za
komunalnu djelatnost obavljanja stručnog
nadzora
nad
radovima
otklanjanja
izvanrednih kvarova javne rasvjete na
području Općine Župa dubrovačka za 2016.
godinu u godišnjem iznosu od 6.000,00 kuna
bez PDV-a.
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.

Mato Previšić, v.r.

22.
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 22. sjednici
održanoj 14. ožujka 2016. godine, donijelo
je slijedeću
ODLUKU
1. Prihvaća
se
ponuda
tvrtke
INŽENJERSKI BIRO KNEŽEVIĆ
d.o.o. iz Dubrovnika, Iva Vojnovića
31, OIB 66618788371 od 15. veljače
2016.
godine
za
komunalnu
djelatnost
obavljanja
izrade
troškovnika i stručnog nadzora nad
radovima otklanjanja izvanrednih
kvarova javne rasvjete na području
Općine Župa dubrovačka za 2016.
godinu u godišnjem iznosu od
6.000,00 kuna bez PDV-a.

KLASA: 310-02/16-01/02
URBROJ: 2117/08-02-16-2
Srebreno, 14. ožujka 2016.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Previšić, v.r.

2. Ponuda ponuditelja od 15. veljače
2015.g. sastavni je dio ove Odluke i
Ugovora.
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Srebreno, 14. ožujka 2016.

