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Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 22. sjednici
Općinskog vijeća održanoj dana 27. ožujka
2012. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
1. Daje se tvrtki Konel d.o.o.
suglasnost za izvođenje radova
mljevenja kamenog materijal u
svrhu proizvodnje agregata za
izradu betona u razdoblju do
kraja završetka građevinskih
radova na projektu trafostanice na
Srđu, odnosno do 31. prosinca

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

2012.,
na
području
zone
gospodarske namjene – pretežito
građevinska, unutar obuhvata
UPU Dubac-Dočine
(PPUO
Župa
dubrovačka,
Službeni
glasnik Općine Župa dubrovačka,
broj 6/08) uz uvjete:
- da tvrtka Konel d.o.o. poštuje čl.
78. Odluke o komunalnom redu
Općine Župa dubrovačka, a koja
se odnosi na spriječavanje širenja
prašine i održavanje čistoće
javnih površina,
- da tvrtka Konel d.o.o. najmanje
jednom
mjesečno
omogući
komunalnim redarima Općine
Župa dubrovačka pristup krugu
proizvodnog
pogona,
radi
kontrole iskopa,
- da se zatečeno stanje terena kruga
proizvodnog pogona smatra
posebna geodetska podloga koja
se koristi u svrhu izrade UPU
Dubac-Dočine (klasa: 963-03/0902/424, urbroj:541-25/1-09-2 od
31. 12. 2009. godine) i
fotodokumentacija na dan 27.
ožujka 2012. snimljena u
nazočnosti
djelatnika
tvrtke
Konel d.o.o. gosp. Antun Knego.
2. Izvođač
radova je dužan
djelatnost obavljati u skladu sa
zakonskom regulativom.
3. Sastavni dio ovog zaključka je
orijentacijski grafički prikaz
obuhvata UPU-a Dubac-Dočine
na digitalnoj ortofoto karti.
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1423/3, 1433/4, 456/1 i 775/6 sve K.O.
Brašina, čest. zem. 333/3 i 1072 K.O.
Čibača, čest. zem. 84/1 K.O. Zavrelje, čest.
zem. 732 i 835/5 K.O. Soline, čest. zem.
208/1 K.O. Donji Brgat i 971 K.O. Plat.''

4. Kao osiguranje da će se u
predviđenom roku sve izdrobiti
Izvođač se obvezuje Općini Župa
dubrovačka dostaviti 3 mjenice
na iznos od po 100.000,00 kuna u
roku od 8 dana od dana prijama
ovog zaključka.
5. U slučaju nepoštivanja uvodno
navedenih odredbi Općina Župa
dubrovačka
zadržava
pravo
uskraćivanja dane suglasnosti.

II.
U članku II. stavku 1. dodaju se tri
nove alineje koje glase:
''- dio čest. zem. 208/1 K.O. Donji Brgat
– 1 parking mjesto za autobus,
- dio čest. zem. 971 K.O. Plat – 34 m²
za postavljanje ugostiteljskih stolova,
- dio čest. zem. 1433/4 K.O. Brašina 12 m² za postavljanje montažnog kioska
za prodaju kruha, peciva, kolača, pića i
slično.''

KLASA: 363-01/12-01/11
URBROJ: 2117/08-02-12-7
Srebreno, 27. ožujka 2012.
Predsjednik Općinskog vijeća

III.
Sve nespomenute odredbe Plana i
programa korištenja javnih površina Općine
Župa dubrovačka (''Službeni glasnik Općine
Župa dubrovačka'', broj 02/12) ostaju
nepromijenjene.

Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.

23.
Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih
površina (Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka, br. 1/10) Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 22. sjednici
održanoj 27. ožujka 2012. godine donijelo
je

IV.
Ove Izmjene i dopune Plana i
programa korištenja javnih površina Općine
Župa dubrovačka (''Službeni glasnik Općine
Župa dubrovačka'', broj 02/12) stupaju na
snagu danom donošenja, a objaviti će se u
''Službenom
glasniku
Općine
Župa
dubrovačka''.

IZMJENE I DOPUNE PLANA I PROGRAMA
KORIŠTENJA DIJELA JAVNIH POVRŠINA
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA

KLASA: 363-05/12-01/02
URBROJ: 2117/08-02-12-2

I.
U Planu i programu korištenja javnih
površina
Općine
Župa
dubrovačka
(''Službeni
glasnik
Općine
Župa
dubrovačka'', broj 02/12) u stavku 1. mijenja
se alineja 1. i sada glasi:

Srebreno, 27. ožujka 2012.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.

''- 738/2, 748/2, 750/3, 741/1, 752/2, 747,
738/1, 739/2, 436/3, 782/4, 1525/1, 808/1,
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Tržna vrijednost nekretnine u smislu
odredaba ove odluke je najveća cijena
postignuta u postupku javnog nadmetanja.
Iznimno iz stavka 1. ovog članka, u slučaju
gospodarenja
nekretninama
izravnom
pogodbom ili zamjenom nekretnina, tržnom
se vrijednošću smatra vrijednost koju utvrdi
Općinski načelnik na temelju prethodnog
mišljenja ovlaštenog sudskog vještaka
odgovarajuće struke.

Na temelju članka 35. i 48. Zakona o
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi (''Narodne novine'', broj 33/01.,
60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07 i 125/08.), ), i članka 34. Statuta
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik
Općine Župa dubrovačka'', broj 8/09.),
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na
22. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2012.
godine, donijelo je

II. STJECANJE I OTUĐENJE
NEKRETNINA

ODLUKU
o gospodarenju nekretninama

Članak 4.

I. UVODNE ODREDBE

Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i
otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine
čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5%
iznosa prihoda bez primitka ostvarenih u
godini koja prethodi godini u kojoj se
odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i
nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 kn
(slovima: jedanmilijunkuna), te ako je
stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina
planirano u Proračunu, a stjecanje i
otuđivanje
pokretnina
i
nekretnina
provedeno u skladu sa zakonskim propisima.
U slučaju iz prethodnog stavka odluku o
stjecanju i otuđivanju pokretnina i
nekretnina čija ukupna vrijednost prelazi
0,5%, odnosno čija je pojedinačna vrijednost
veća od 1.000.000,00 kn
(slovima:
jedanmilijunkuna) od iznosa prihoda iz
prethodnog stvaka ovog članka, donosi
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka.
Općina stječe vlasništvo i druga stvarna
prava na nekretninama kupnjom, zamjenom,
prihvatom dara, prihvatom nasljedstva i na
drugi način određen zakonom.
Kupnjom ili zamjenom nekretnina Općina
nekretninu može stjecati prihvaćanjem
ponude prodavatelja, sudjelovanjem u
javnom nadmetanju ili izravnom pogodbom.

Članak 1.
Ovom se odlukom uređuje gospodarenje
nekretninama u vlasništvu Općine Župa
dubrovačka
(u daljnjem tekstu:
nekretnine) glede stjecanja, raspolaganja i
upravljanja, a koje nije uređeno drugim
općim aktima Općine Župa dubrovačka (u
daljnjem tekstu: Općina).
Članak 2.
U smislu članka 1. ove odluke, ovom se
utvrđuje način:
1. stjecanja i otuđenja nekretnina;
2. osnivanja prava služnosti;
3. zasnivanja založnog prava;
4. zakupa građevnog, poljoprivrednog,
šumskog i ostalog zemljišta;
5. korištenja nekretninama bez naknade;
6. zasnivanje poslovne suradnje na
nekretninama.
Članak 3.
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Zaključak o stjecanju nekretnine donosi
Općinski načelnik razmatrajući posebne
interese Općine i tržnu vrijednost nekretnine.
Nekretninu Općina može otuđiti prodajom ili
zamjenom, o čemu Općinski načelnik donosi
zaključak, utvrđujući poseban interes Općine
i tržnu vrijednost nekretnine.
Općinsko vijeće može donijeti odluku o
davanju nekretnine u vlasništvo bez naknade
određenim
kategorijama
stradalnika
Domovinskog rata i državnim tijelima kada
je riječ o posebnim interesima Republike
Hrvatske i u ostalim slučajevima kada je to
propisano posebnim zakonom.

Srebreno, 27. ožujka 2012.

1.
obavijest
o
vrsti
nadmetanja
(prikupljanjem pismenih ponuda ili javnom
dražbom),
2. oznaku, površinu i namjenu nekretnine
koja je predmet prodaje,
3. iznos jamčevine i broj računa na koji se
uplaćuje,
4. način i rok podnošenja pismenih ponuda,
odnosno način i rok za prijavu na javnu
dražbu,
5. naziv i adresu tijela kojemu se podnose
pismene ponude, odnosno mjesto i vrijeme
održavanja javne dražbe,
6. rok za sklapanje ugovora,
7. rokove i način plaćanja.

Članak 5.
Članak 7.
Općina nekretninu kupuje prihvaćanjem
ponude prodavatelja, sudjelovanjem u
javnom nadmetanju ili izravnom pogodbom.
Općina
nekretninu
prodaje
javnim
nadmetanjem za prodaju nekretnine ili
izravnom pogodbom, vodeći računa o tržnoj
vrijednosti nekretnine.
Javno nadmetanje za prodaju nekretnine
raspisuje Općinski načelnik, a provodi
povjerenstvo koje imenuje Općinski
načelnik, i to prikupljanjem pismenih
ponuda ili održavanjem javne dražbe.
Povjerenstvo ne može imati manje od 3 (tri)
člana.
Izravnom pogodbom Općina prodaje
nekretninu kada je to propisano posebnim
zakonom, a odluku o otuđenju nekretnine ili
o drugom načinu raspolaganja donosi
općinski načelnik.

Ponuditelji moraju uplatiti jamčevinu, kojoj
iznos određuje Općinski načelnik.
Članak 8.
Ponuditelji su dužni uz ponudu, odnosno
prije početka javne dražbe, povjerenstvu
dostaviti:
1. dokaz o uplaćenoj jamčevini,
2. potvrdu o državljanstvu za državljane
Republike Hrvatske, odnosno suglasnost
ovlaštenog državnog tijela Republike
Hrvatske za strance,
3. rješenje o upisu u sudski ili drugi registar
za pravne osobe.
Članak 9.
Nakon isteka roka za podnošenje ponuda
povjerenstvo javno otvara pismene ponude.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se
razmatrati.
Zapisnik o provedenom javnom nadmetanju
povjerenstvo dostavlja Općinskom načelniku
na odlučivanje.

Članak 6.
Javno nadmetanje objavljuje se u dnevnom
ili lokalnom tisku i na oglasnoj ploči Općine.
Javno nadmetanje osobito sadrži:

4

Općina Župa dubrovačka

Službeni glasnik broj 6

Članak 10.

Srebreno, 27. ožujka 2012.

načelnika o
ponuditelja.

Temeljem zapisnika povjerenstva Općinski
načelnik donosi zaključak o prodaji
nekretnine najpovoljnijem ponuditelju.
Zaključak se dostavlja svim ponuditeljima u
roku od 8 (osam) dana od dana donošenja.
Nezadovoljna stranka može uložiti prigovor
Općinskom vijeću u roku od 3 (tri) dana od
dana primitka zaključka o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja.
Ponuditelj čija je ponuda prihvaćena kao
najpovoljnija dužan je u roku od 15
(petnaest) dana od dana konačnosti odluke o
prodaji sklopiti ugovor o prodaji kojega tekst
utvrđuje Općinski načelnik.

utvrđivanju

najpovoljnijeg

III. PRAVO SLUŽNOSTI
Članak 15.
Općinski načelnik može, na zahtjev stranke,
osnovati pravo služnosti na nekretnini,
sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima.
Sadržaj prava služnosti i iznos naknade
odredit će općinski načelnik posebnim
zaključkom.
Općinski načelnik može donijeti zaključak o
osnivanju prava služnosti bez naknade u
slučajevima kada je to propisano posebnim
zakonom.

Članak 11.
Kupac je obavezan platiti cijenu nekretnine u
roku i na način određen ugovorom o prodaji.
Općinski načelnik može prihvatiti plaćanje
cijene nekretnine u obrocima uz obračun
kamata po zakonskoj stopi.
Kupac stječe pravo vlasništva i ovlaštenje na
uknjižbu prava vlasništva u zemljišne knjige
nakon što je ispunio sve obveze glede
plaćanja nekretnine iz ugovora o prodaji.

IV. ZALOŽNO PRAVO
Članak 16.
Zasnivanje založnog prava pravnim poslom
(dobrovoljno
založno
pravo)
na
nekretninama Općinski načelnik dopustit će
ako je to u interesu Općine.
Pod interesom Općine u smislu stavka 1.
ovog članka smatra se i interes trgovačkih
društava, ustanova i drugih pravnih osoba u
vlasništvu ili suvlasništvu Općine.

Članak 13.
Ukoliko odabrani ponuditelj odustane od
kupnje prije potpisivanja ugovora o prodaji
ili nakon njega, odnosno ne potpiše ugovor o
prodaji, javno se nadmetanje ponavlja, a
položena se jamčevina ne vraća.

V. ZAKUP GRAĐEVNOG,
POLJOPRIVREDNOG, ŠUMSKOG I
OSTALOG ZEMLJIŠTA
Članak 17.

Članak 14.
Neizgrađeno
građevno
zemljište,
poljoprivredno zemljište, šume i ostalo
zemljište u vlasništvu Općine (u daljnjem
tekstu: zemljište) može se dati u zakup
pravnim i fizičkim osobama na određeno

Ponuditelju čija je ponuda prihvaćena
položena se jamčevina uračunava u cijenu.
Ostalim
ponuditeljima
položena
se
jamčevina vraća u roku od 8 (osam) dana od
dana konačnosti zaključka Općinskog
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vrijeme, odnosno do privođenja zemljišta
namjeni ili otuđenja.
Zemljište se može davati u zakup javnim
natječajem ili izravnom pogodbom pod
uvjetima propisanima zakonom.
Zaključak o davanju zemljišta u zakup,
namjeni, trajanju zakupa i iznosu zakupnine
donosi Općinski načelnik.
Ako se zemljište daje u zakup javnim
nadmetanjem, primjenjuju se odredbe ove
odluke koje se odnose na prodaju nekretnina.

Srebreno, 27. ožujka 2012.

(pet) godina, a koji utvrđuje Općinski
načelnik.
Za razdoblje preko 5 (pet) godina ugovor o
korištenju utvrđuje Općinsko vijeće.
VII. POSLOVNA SURADNJA
Članak 21.
Općina može stupiti u poslovnu suradnju s
fizičkom ili pravnom osobom radi
optimalnog gospodarenja i korištenja
nekretninom,
odnosno
ostvarenja
najpovoljnijih rezultata od interesa za
Općinu.
Međusobna prava i obveze glede tih odnosa
uređuju se ugovorom čiji prijedlog teksta
utvrđuje Općinski načelnik.

Članak 18.
Ugovor o zakupu obvezno sadrži odredbe o
uvjetima i rokovima raskida ugovora ako se
zemljište koje je predmet zakupa treba
privesti namjeni prije isteka ugovorenog
roka trajanja zakupa, uz obvezu zakupnika
da ukloni sve objekte i uređaje i preda
zemljište Općini u stanju u kakvom je dano u
zakup, bez prava na naknadu za uložena
sredstva.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.

VI. KORIŠTENJE NEKRETNINAMA
BEZ NAKNADE

O svim poduzetim radnjama izvijestit će se
Općinsko vijeće na prvoj narednoj sjednici
Vijeća.

Članak 19.

Članak 23.

Općina može dati nekretnine na korištenje
bez plaćanja naknade pravnim osobama čija
je djelatnost neprofitabilna ili je od općeg
interesa.
Zaključak o davanju nekretnine na korištenje
bez plaćanja naknade donosi Općinski
načelnik procjenjujući i utvrđujući opći
interes iz stavka 1. ovog članka.

Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje vrijediti Odluka o gospodarenju
nekretninama Općine Župa dubrovačka
(''Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske
županije'', broj 8/00).
Članak 24.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u ''Službenom
glasniku Općine Župa dubrovačka''.

Članak 20.
Međusobna prava i obveze Općine i
korisnika nekretnine bez naknade, uređuje se
ugovorom koji se sklapa na vrijeme do 5

KLASA: 947-01/12-01/11
URBROJ: 2117/08-02-12-1
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Srebreno, 27. ožujka 2012.
Članak 3.

Srebreno, 27. ožujka 2012.
Priključenjem na komunalne vodne
građevine (u daljnjem tekstu: priključak) u
smislu odredaba ove odluke smatra se
izgradnja priključaka kojima se omogućuje
stanje
funkcionalne
sposobnosti
za
nesmetano korištenje vodnih usluga.
Priključkom na mrežu opskrbe
pitkom vodom smatra se cjevovod pitke
vode od spoja na uličnoj mreži do glavnog
vodomjera smještenog u građevini ili izvan
nje, uključujući i zaporni uređaj neposredno
iza glavnog vodomjera.
Glavnim vodomjerom, u smislu ove
odluke, smatra se uređaj za mjerenje ukupne
potrošnje pitke vode u zgradi, neovisno o
posebnim dijelovima zgrade, a koji se nalazi
u prostoru za smještaj vodomjera.
Priključkom na mrežu odvodnje
smatra se dio odvodnog cjevovoda od spoja
na uličnoj mreži do kontrolnog okna koje se
nalazi u građevini ili izvan nje.
Kontrolno okno je dio unutarnje
kanalizacijske mreže u kojem se skupljaju
sve otpadne vode iz posebnih dijelova
građevine (stan, poslovni prostor, garaža i
sl.).
Vodomjerno okno je dio unutarnje
vodoopskrbne mreže u kojem se nalazi
vodomjer i zaporni uređaj.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.

25.
Na temelju članka 209. Zakona o vodama
(NN, broj 153/09) i članka 34. Statuta
Općine Župa dubrovačka (“Službeni glasnik
Općine Župa dubrovačka”, broj 8/09.),
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na
22. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2012.
godine, donijelo je
ODLUKU
o priključenju na komunalne vodne
građevine
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se odlukom utvrđuje obveza i
postupak priključenja na komunalne vodne
građevine, rokovi priključenja, visina i način
plaćanja naknade za priključenje, način i
uvjeti financiranja gradnje komunalnih
vodnih građevina od strane budućnih
korisnika te prekršajne odredbe.

Članak 4.
Vlasnik odnosno korisnik građevine
ili druge nekretnine dužan je održavati
vodomjerno okno kao i kontrolno okno, dok
su ostali dijelovi priključka u nadležnosti
javnog isporučitelja vodne usluge te ih je
dužan održavati u stanju funkcionalne
sposobnosti.
Korisnik vodne usluge dužan je
javnom isporučitelju vodne usluge omogućiti
slobodan pristup do vodomjernog okna,

Članak 2.
Komunalne vodne građevine na koje
se u skladu s ovom odlukom priključuje su
građevine za javnu vodoopskrbu i građevine
za javnu odvodnju.
Vodne usluge u smislu ove Odluke
su usluge javne vodoopskrbe i usluge javne
odvodnje.
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kontrolnog okna i instalacija priključka radi
očitanja vodomjera, uzimanja uzoraka vode,
odnosno zamjene i popravka vodomjera i
instalacija priključka, u svakom trenutku.

Srebreno, 27. ožujka 2012.

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA
Članak 9.

II. OBVEZA PRIKLJUČENJA

Priključenje na komunalne vodne
građevine treba izvesti tako da svaki posebni
dio zgrade koji predstavlja samostalnu
uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor,
garaža, vjerski objekt, objekt primarne
zdravstvene zaštite, objekt namijenjen
prosvjeti ili kulturi, športski objekt, hotel,
hostel, motel, apartman, objekt sa sobama za
iznajmljivanje), tj. svaki pojedinačni
potrošač ima ugrađen poseban uređaj za
mjerenje potrošnje.

Članak 5.
Priključenje na komunalne vodne
građevine nije dopušteno suprotno načinu i
postupku predviđenom ovom odlukom i
propisima o gradnji.
Članak 6.
Vlasnik građevine, odnosno druge
nekretnine, obvezan je priključiti svoju
nekretninu na komunalne vodne građevine
za javnu vodoopskrbu odnosno javnu
odvodnju, kada su takvi sustavi izgrađeni u
području na kojem se nalazi nekretnina, te su
osigurani uvjeti za priključenje.

Članak 10.
Priključak se izvodi na zahtjev
vlasnika ili drugoga zakonitog posjednika
građevine odnosno druge nekretnine, u
vrijeme ili poslije gradnje komunalnih
vodnih građevina.
Vlasnici poljoprivrednog zemljišta
mogu sukladno odredbama ove Odluke
podnijeti
zahtjev
za
priključenje
poljoprivrednog zemljišta na komunalnu
vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu u
svrhu navodnjavanja, ali se pritom ne mogu
obvezivati na takvo priključenje.
Zahtjev za priključak podnosi se
javnom isporučitelju vodne usluge.

Članak 7.
Na područjima na kojima nisu
izgrađene komunalne vodne građevine za
javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju,
vlasnik građevine odnosno vlasnik druge
nekretnine može, privremeno, riješiti
opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih
voda na temelju Zakona o vodama i
podzakonskih propisa koji uređuju javnu
vodoopskrbu i javnu odvodnju.

Članak 11.

Članak 8.

Vlasnik odnosno drugi zakoniti
posjednik uz zahtjev prilaže:
- dokaz o vlasništvu građevine,
odnosno druge nekretnine za koju se traži
priključak,
- drugi zakoniti posjednik prilaže
punomoć ili pisanu suglasnost vlasnika
nekretnine za koju se traži priključak,

Vlasnik građevine odnosno druge
nekretnine gradi, održava i koristi, o svom
trošku, objekte i uređaje kojima privremeno
rješava opskrbu pitkom vodom, odnosno
odvodnju otpadnih voda.
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Srebreno, 27. ožujka 2012.

- akt na temelju kojega je dopuštena
gradnja građevine, odnosno uvjerenje da je
građevina sagrađena prije 15. veljače 1968.,
- kopiju katastarskog plana odnosne
čestice ne stariju od 6 mjeseci.
Vlasnici poljoprivrednog zemljišta
dužni su uz zahtjev za priključenje priložiti:
- vlastovnicu ili drugi dokaz o pravu
korištenja nekretnine,
- kopiju katastarskog plana s ucrtanim
položajem nekretnine.

Ako podnositelj zahtjeva ne uplati
naknadu za priključenje na način i u roku
kako stoji u zaključenom ugovoru,
isporučitelj komunalne usluge će ga pismeno
opomenuti na preuzetu ugovornu obvezu s
pozivom da je ispravi. Ako podnositelj
zahtjeva ni nakon pismenog upozorenja ne
ispuni svoju obvezu, ugovor prestaje
vrijediti, a obveza priključenja utvrdit će se
rješenjem isporučitelja komunalne usluge
temeljem članka 6. ove odluke.

Članak 12.

Članak 14.

Javni isporučitelj vodne usluge
utvrđuje postojanje tehničko-tehnoloških
uvjeta za priključenje nekretnine na
komunalne vodne građevine te odbija
zahtjev ako ti uvjeti nisu ispunjeni.
Ako su ispunjeni tehničko-tehnološki
uvjeti iz stavka 1. ovoga članka, gradsko
upravno tijelo nadležno za vodno
gospodarstvo donosi rješenje o obračunu
naknade za priključenje.

Primjerak ugovora ili pravomoćnog
rješenja iz članka 13. ove odluke, dostavlja
se na znanje Općini Župa dubrovačka, u dva
primjerka, i to jedan primjerak Odsjeku za
komunalno gospodarstvo, a drugi primjerak
Odsjeku za financije i proračun.
Članak 15.
Za građevine kojih vlasnici ili
korisnici ne podnesu zahtjev za priključenje
na komunalne vodne građevine, obveza
priključenja utvrđuje se rješenjem upravnog
tijela Općine.

Članak 13.
Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik
nekretnine dužan je s javnim isporučiteljom
vodne usluge sklopiti ugovor o gradnji
priključka.
Ugovor
o
priključenju
mora
sadržavati podatke o nekretnini koja se
priključuje (mjesto i adresa, katastarska
oznaka, namjena i sl.), ime ili naziv vlasnika
ili korisnika, mjesto priključenja, tehničke
osobine i uvjete priključka (vrsta cijevnog
materijala, profil i sl.), rok izvedbe i cijenu
troškova priključenja, iznos naknade za
priključenje te rok i način plaćanja naknade i
druge bitne odredbe sukladno Zakonu o
obveznim odnosima i odredbama ove
odluke. Ugovoru se prilaže odgovarajuća
skica priključka i čini njegov sastavni dio.

Članak 16.
Priključak na komunalne vodne
građevine gradi javni isporučitelj vodne
usluge na teret naručitelja, vlasnika ili
drugoga zakonitog posjednika nekretnine
koja se priključuje.
Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik
nekretnine plaća cijenu stvarnih troškova
rada i utrošenog materijala na izvedbi
priključka javnom isporučitelju vodne usluge
prema računu za obavljeni posao.
Članak 17.
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1. šest (6) mjeseci od završetka
izgradnje sustava u naselju,
2. tri (3) mjeseca od završetka izgradnje
nekretnine u naseljima gdje je sustav
izgrađen,
3. tri (3) mjeseca od stupanja na snagu
ove odluke ako je sustav u naselju
izgrađen, a vlasnik ili korisnik do
njezina donošenja nije priključio
nekretninu na predmetnu komunalnu
infrastrukturu.

Javni isporučitelj vodne usluge
izvodi radove priključenja samostalno ili
preko ovlaštene fizičke ili pravne osobe.
Izvođač radova dužan je pridržavati
se tehničko-tehnoloških uvjeta koje određuje
javni isporučitelj vodne usluge, ako
posebnim propisima nije određeno drugačije.
Gradnju priključka stručno nadzire
ovlaštena osoba javnog isporučitelja vodne
usluge.
IV. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI
UVJETI ZA PRIKLJUČENJE

Članak 21.

Članak 18.
Tehničko-tehnološke
uvjete
priključenja na komunalne vodne građevine
određuje javni isporučitelj vodne usluge
aktom kojim utvrđuje opće i tehničke uvjete
isporuke vodnih usluga.
Akt iz stavka 1. ovog članka javni
isporučitelj vodne usluge objavljuje na
internetu i na drugi prikladan način i dužan
ga je učiniti dostupnim javnosti dok god
važi.

Ako vlasnik ili korisnik nekretnine
ne priključi nekretninu na komunalne vodne
građevine za koju se priključak traži u
rokovima određenim člankom 20. ove
odluke, ili se priključio na neispravan način,
upravno tijelo donijet će rješenje o obvezi
priključenja, tj. o ispravnom priključenju na
teret vlasnika.
Ako vlasnik nekretnine ne postupi po
rješenju iz stavka 1. ovog članka, upravno
tijelo nadležno za vodno gospodarstvo protiv
njega će pokrenuti ovršni postupak.

Članak 19.

Članak 22.

Priključivanje na komunalne vodne
građevine mora se u tehničko-tehnološkom
smislu izvesti prema pravilima struke,
vodeći računa da se obavi uz najmanje
troškove, da se osigura funkcioniranje
priključka te da se priključenjem novog
korisnika ne naruši odgovarajući standard
vodne usluge ranije priključenih korisnika.

Rješenjem iz stavka 1. članka 21. ove
odluke osim obveze priključenja utvrđuju se
i podaci o vlasniku građevine te građevini
koja se priključuje na komunalne vodne
građevine, visina naknade za priključenje,
rok za priključenje, nalog javnom
isporučitelju vodne usluge da izvede
priključak na teret vlasnika građevine, rok
plaćanja stvarnih troškova priključenja
javnom isporučitelju vodne usluge te
mogućnost prisilne naplate ako vlasnik,
odnosno drugi zakoniti posjednik građevine
u određenom roku ne uplati troškove
izgradnje priključka.

V. ROKOVI ZA PRIKLJUČENJE
Članak 20.
Vlasnici ili korisnici nekretnine dužni su
priključiti nekretninu na komunalne vodne
građevine u slijedećim rokovima:
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VI. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE

Srebreno, 27. ožujka 2012.

4. za stan kao posebni dio nekretnine
površine do 200 m² građevinske
(bruto) površine 1.900,00 kuna,

Članak 23.

5. za stan kao posebni dio nekretnine
površine veći od 200 m² građevinske
(bruto) površine 3.400,00 kuna,

Vlasnik
građevine
ili
druge
nekretnine, pored troškova izgradnje
priključka iz članka 16. stavka 2., dužan je
platiti i naknadu za priključenje na
komunalne vodne građevine za pojedini
vodoopskrbni priključak, odnosno priključak
odvodnje.
Ako građevina ima više posebnih
dijelova nekretnine, naknada za priključenje
plaća se na svaki posebni dio nekretnine
zasebno.
Površina garaža, garažnih mjesta,
ostave i spremišta kao posebnih dijelova
nekretnine pribraja se površini posebnih
dijelova nekretnine iz stavka 2. ovoga
članka, osim ako se ti posebni dijelovi
nekretnine priključuju na komunalne vodne
građevine pa se naknada za priključenje
plaća zasebno od posebnih dijelova
nekretnine iz stavka 2. ovog članka.

6. za poslovnu zgradu bez posebnih
dijelova nekretnine ili poslovni
prostor kao posebni dio nekretnine,
osim
proizvodnih
građevina,
površine do 500 m² građevinske
(bruto) površine 7.600,00 kuna,
7. za poslovnu zgradu bez posebnih
dijelova nekretnine ili poslovni
prostor kao posebni dio nekretnine,
osim
proizvodnih
građevina,
površine preko 500m² građevinske
(bruto) površine 15.300,00 kuna,
8. za proizvodne zgrade bez posebnih
dijelova nekretnine ili proizvodne
prostore kao posebne dijelove
nekretnine 2.300,00 kuna,

Članak 24.

9. za škole i druga učilišta, ustanove za
predškolski odgoj, bolnice, klinike,
poliklinike, domove zdravlja, javne
kuhinje i ostale građevine društvene
namjene 2.300,00 kn,

Utvrđuje se visina naknade za
priključenje:
1. za stambenu zgradu bez stanova kao
posebnih
dijelova
nekretnine
površine do 200 m² građevinske
(bruto) površine 1.900,00 kuna,

10. za građevine odnosno zgrade
športsko-rekreacijske namjene
(stadion, športske dvorane, bazeni i
sl.) 7.600,00 kuna,

2. za stambenu zgradu bez stanova kao
posebnih
dijelova
nekretnine
površine od 200 m² do 400 m²
građevinske
(bruto)
površine
3.400,00 kuna,

11. za poljoprivredno zemljište i objekte
koji služe isključivo za
poljoprivrednu djelatnost (plastenici,
staklenici i sl.) 1.500,00 kuna,

3. za stambenu zgradu bez stanova kao
posebnih
dijelova
nekretnine
površine preko 400 m² građevinske
(bruto) površine 7.600,00 kuna,

12. za jednostavne građevine koje se u
smislu posebnog propisa o
prostornom uređenju i gradnji mogu
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graditi bez akata kojima se odobrava
građenje, a prikladne su za
priključenje 1.500,00 kuna.

Srebreno, 27. ožujka 2012.

Postupak oslobađanja ili djelomičnog
oslobađanja pokreće se zahtjevom vlasnika
ili korisnika nekretnine uz kojega su isti
dužni priložiti odgovarajuće dokaze i
potvrde.
Odluku
o
oslobađanju
ili
djelomičnom oslobađanju donosi Općinski
načelnik u svakom pojedinačnom slučaju.

Članak 25.
Naknada
za
priključenje
na
komunalne vodne građevine prihod je
proračuna Općine Župa dubrovačka.
Prihodi od naknade za priključenje
koriste se za gradnju, odnosno financiranje
gradnje komunalnih vodnih građevina na
području Općine Župa dubrovačka.

VII. NAČIN PLAĆANJA NAKNADE ZA
PRIKLJUČENJE
Članak 28.

Članak 26.

Naknadu za priključenje vlasnik ili
korisnik nekretnine plaća općom uplatnicom
u korist žiro računa proračuna Općine Župa
dubrovačka, tj. nalogom za prijenos
sredstava s računa najkasnije u roku od
petnaest (15) dana od dana potpisa ugovora
o priključenju iz članka 13. ove odluke, a
svakako prije početka izvođenja radova na
izgradnji priključka.
Isporučitelj komunalne usluge dužan
je vlasnika ili korisnika nekretnine uputiti da
plati naknadu za priključenje, i ne smije
početi radove prije nego mu vlasnik ili
korisnik nekretnine ne predoči dokaz o
plaćenoj naknadi za priključenje.

Obvezu i način plaćanja naknade za
priključenje utvrđuje rješenjem upravno
tijelo nadležno za vodno gospodarstvo.
Naknada za priključenje plaća se
jednokratno.
Naknadu za priključenje obveznik
plaćanja naknade dužan je platiti u roku od
15 dana od dana dostave rješenja iz stavka 1.
ovog članka.
Članak 27.
Od obveze plaćanja naknade ili dijela
naknade za priključenje mogu se osloboditi
vlasnici ili korisnici nekretnina:
- kad su vlastitim sredstvima ili na
drugi način sudjelovali u troškovima
izgradnje komunalne infrastrukture
za koju se traži priključak,
- koji to pravo ostvaruju u smislu
odredbi Zakona o pravima hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata i
članova njihovih obitelji,
- korisnici stalne socijalne pomoći
prema evidenciji Zavoda za socijalnu
skrb i
- od posebnog značenja za Općinu
Župa dubrovačka.

VIII.
FINANCIRANJE
GRADNJE
KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA
OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA
Članak 29.
Ako gradnja određene komunalne
vodne građevine nije predviđena planom
gradnje komunalnih vodnih građevina,
budući korisnici vodnih usluga koji bi se
priključili na te građevine mogu sudjelovati
u financiranju njihove gradnje, uz povrat
uloženih sredstava u određenom roku, pod
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uvjetima utvrđenim ugovorom sklopljenim s
Općinom Župa dubrovačka.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka
uplaćuju se na račun Općine Župa
dubrovačka, a rok povrata sredstava ne može
biti dulji od 5 godina od dana sklapanja
ugovora.

Srebreno, 27. ožujka 2012.

odvodnje, u rokovima određenim člankom
20. Odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od
2.000,00 kn kaznit će se i odgovorna osoba u
pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka
1. ovoga članka.
Novčanom kaznom u iznosu od
5.000,00 kn kaznit će se fizička osoba
obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu
samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz
stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom u iznosu od
2.000,00 kn kaznit će se fizička osoba koja
počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

IX. NADZOR
Članak 30.
Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za
komunalno gospodarstvo Općine Župa
dubrovačka, obavlja nadzor nad primjenom
odredaba ove Odluke te može:
- rješenjem narediti ili zabraniti radnje
u svrhu provođenja odredbi ove
odluke,
- izreći opomenu ili novčanu kaznu na
mjestu počinjenja prekršaja,
- izreći obvezni prekršajni nalog,
- podnijeti zahtjev za pokretanje
prekršajnog postupka.

XI. ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 32.
Stupanjem na snagu ove Odluke
prestaje vrijediti Odluka o priključenju na
sustave javne opskrbe pitkom vodom i
odvodnje otpadnih voda („Službeni glasnik
Općine Župa dubrovačka“, broj 1/02 i 9/05).

X. KAZNENE ODREDBE

Članak 33.

Članak 31.

Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u “Službenom glasniku
Općine Župa dubrovačka”.

Novčanom kaznom od 10.000,00 kn
kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. postupi suprotno odredbi članka 4.
stavka 2. Odluke,
2. priključenje na sustav javne
vodoopskrbe i javne odvodnje ne obavi
prema postupku i načinu propisanom ovom
odlukom (članak 5. Odluke),
3. postupi suprotno odredbi članka 6.
Odluke,
4. postupi suprotno odredbi članka 7.
Odluke,
5. ne priključi svoju građevinu na
sustav javne vodoopskrbe, odnosno javne

KLASA: 325-01/12-01/09
URBROJ: 2117/08-02-12-1
Srebreno, 27. ožujka 2012.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.
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26.

Srebreno, 27. ožujka 2012.

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).

Na temelju članka 22. stavak 5. Zakona o
socijalnoj skrbi (NN, broj 33/12) i članka 34.
Statuta Općine Župa dubrovačka (“Službeni
glasnik Općine Župa dubrovačka”, broj
8/09.), Općinsko vijeće Općine Župa
dubrovačka na 22. sjednici održanoj dana 27.
ožujka 2012. godine, donijelo je

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI
Članak 5.

ODLUKU O SOCIJALNOJ SKRBI
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA

Korisnici socijalne skrbi ( u daljnjem tekstu:
korisnik)
utvrđeni ovom Odlukom su
hrvatski državljani koji imaju prebivalište na
području Općine Župa dubrovačka.

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

III. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
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 6.
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

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.

Članak 7.
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.

Članak 4.
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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. Jednokratnu novčanu pomoć
dodjeljuje Odsjek, a prema ocjeni Odsjeka,
Centra za socijalnu skrb ( u daljnjem tekstu:
Centar) i/ili mjesnog odbora.

IV. UVJETI I NAČINI OSTVARIVANJA
PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
1. POMOĆ ZA PODMIRENJE
TROŠKOVA STANOVANJA
Članak 8.

Članak 11.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova
stanovanja može se odobriti samcu ili
obitelji pod uvjetima i u iznosu propisanim
člancima 49-52. Zakona, ako se plaćanje tih
troškova ne ostvaruje po drugoj osnovi.

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

Članak 9.
Iznos pomoći za podmirenje troškova
stanovanja iz članka 8. ove Odluke
odobravat će se u iznosima sukladno članku
33. Zakona.

A) uvjet prihoda i imovine
Članak 12.

Iznos iz prethodnog stavka priznaje se i
odobrava temeljem rješenja o priznavanju
prava na pomoć za podmirenje troškova
stanovanja Odsjeka.

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

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 49.
stavak 1. Zakona.

Članak 10.

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 ima
samac ili kućanstvo s prebivalištem na
području Općine Župa dubrovačka najmanje
3 (tri) godine, a koji su se našli u položaju
trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga

U prihod iz prednjeg stavka ne uračunava se:
- pomoć ostvarena na osnovu prava Centra
(osobna invalidnina, tuđa pomoć i njega,
pomoć za uzdržavanje)
- novčana naknada za tjelesno oštećenje

2. JEDNOKRATNA
POMOĆ

NOVČANA
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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 i 55/11)
4. ratni, vojni i civilni invalidi rata iz
Zakona o zaštiti vojnih i civilnih
invalida rata
(NN, broj: 33/92,
77/92, 58/93, 2/94,76/94, 108/95,
82/01 i 103/03),
5. dijete poginulog, umrlog ili nestalog
ratnog i civilnog invalida rata pod
okolnostima iz Zakona o zaštiti
vojnih i civilnih invalida rata.

- 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.
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.
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, a
isti ostvaruje uvjet prihoda i imovine.
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 ostvarivanju prava navedenih ovim
Pravilnikom djeca, usvojenici, pastorčad
osoba iz prednjeg stavaka ovog članka su
izjednačeni.
Članak 15.
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

C) poseban uvjet
Članak 14.

16

Općina Župa dubrovačka

Službeni glasnik broj 6

Srebreno, 27. ožujka 2012.

b) za liječenje izvan područja Dubrovačkoneretvanske županije iznosi 3.000,00 kuna
c) za liječenje izvan Republike Hrvatske
iznosi 5.000,00 kuna.

prava na tuđu pomoć i njegu i osobnu
invalidninu Centra, s prebivalištem na
području Općine Župa dubrovačka najmanje
3 godine.

- za korisnike koji ostvaruju pravo na
temelju posebnih uvjeta iznosi 1.500,00
kuna

Pravo na stalnu novčanu naknadu ostvaruje
jednoroditeljska obitelj i samohrani roditelji
s prebivalištem na području Općine Župa
dubrovačka najmanje 3 godine, za svako
maloljetno i dijete koje se redovno školuje u
iznosu od 150,00 kuna mjesečno.

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 19.

Članak 17.

Ukoliko korisnik podnese zahtjev za stalnu
novčanu naknadu do 5. u mjesecu ostvaruje
pravo na istu od mjeseca podnošenja
zahtjeva.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć
odobrava se jednom u tekućoj godini, a u
iznimnim slučajevima može se odobriti i
drugi put.

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

3. PRAVO NA
NAKNADU

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

STALNU NOVČANU

Članak 18.

4. PRAVO
OGRJEV

Pravo na stalnu novčanu naknadu u iznosu
od 200,00 kuna mjesečno ostvaruju korisnici
s navršenih 65 godina koji nemaju nikakvih
primanja i korisnici prava na pomoć za
uzdržavanje Centra, s prebivalištem na
području Općine Župa dubrovačka najmanje
3 godine.

NA

POMOĆ

ZA

Članak 20.
Korisniku pomoći za uzdržavanje koji se
vodi na Centru odobrava se pomoć za
troškove ogrjeva
jednom godišnje u visini koju odlukom
odredi Dubrovačko-neretvanska županija.

Pravo na stalnu novčanu pomoć u iznosu od
100,00 kuna mjesečno ostvaruju korisnici
koji primaju starosnu, invalidsku ili
obiteljsku mirovinu, a koja mjesečno, sa
svim dodacima i ostalim primanjima, ne
prelazi iznos od 1.800,00 kn te korisnici

5. PRAVO NA BOŽIĆNICU
Članak 21.
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Članak 24.

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 besplatni javni prijevoz imaju:
- osobe s navršenih 65 godina starosti,
koji ispunjavaju uvjet prihoda i
imovine
- osobe koje se vode na Centru kao
korisnici prava na uzdržavanje
- slijepe i gluhe osobe ( sa 100%-tnim
oštećenjem)
- osobe oboljele od cerebralne i dječje
paralize
- 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 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 u iznosu od 70% cijene
mjesečne pokazne karte
- osobe koje ispunjavaju poseban
uvjet, a koji nisu korisnici drugih
subvencija troškova prijevoza, u
iznosu od 70% cijene mjesečne
pokazne karte.

Članak 22.
Visina Božićnice određuje se godišnje
ovisno o proračunskim mogućnostima
Općine Župa dubrovačka temeljem odluke
općinskog načelnika.
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
Podnesak 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, 27. ožujka 2012.

NA

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

Srebreno, 27. ožujka 2012.

predočiti
Odsjeku
dokumentaciju ili isprave.

odgovarajuću

Obrasci za podnošenje zahtjeva s popisom
odgovarajućih isprava, odnosno dokaza
potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih
ovom Odlukom, podižu se u pisarnici
Općine ili se mogu koristiti s web stranice
Općine Župa dubrovačka.

POGREBNE

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.

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 nadležnom upravnom tijelu
Županije u roku 15 (petnaest) dana od dana
primitka rješenja.

Ukoliko podnositelj Odsjeku ne dostavi
potrebnu
dokumentaciju,
dokaze
za
ostvarivanje prava, zahtjev će se odbaciti.
Članak 28.

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

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

Srebreno, 27. ožujka 2012.

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

Članak 30.
KLASA: 551-08/12-01/03
URBROJ: 2117/08-02-12-1

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

Srebreno, 27. ožujka 2012.
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.

Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.

27.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 22. sjednici,
održanoj 27. ožujka 2012., donijelo je
slijedeći

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.

ZAKLJUČAK

Korisnici prava socijalne skrbi, utvrđenih
ovom Odlukom, koji imaju novčanih
dugovanja prema Općini Župa dubrovačka,
ne mogu ostvariti prava iz Odluke, sve do
podmirenja dugovanja.

Predlaže se Županijskoj skupštini da
raspravi i donese zaključak, kojim se
Nagrada za doprinos ugledu i promociji
Dubrovačko-neretvanske županije u zemlji i
svijetu u proteklom jednogodišnjem
razdoblju (društvu, ustanovi, udruzi i drugoj
pravnoj osobi u obliku plakete DNŽ),
dodjeljuje KLAPI SUBRENUM ŽUPA
DUBROVAČKA.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 31.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Pravilnik o ostvarivanju prava na
jednokratnu novčanu pomoć, novčanu
naknadu, Božićnicu te subvencioniranje
prijevoza iz Socijalnog programa Općine
Župa dubrovačka (''Službeni glasnik Općine
Župa dubrovačka'' br. 12/08 i 5/09).

KLASA: 061-01/12-01/02
URBROJ: 2117/08-02-12-1
Srebreno, 27. ožujka 2012.
Predsjednik Općinskog vijeća

Članak 32.

Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.
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