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58. 
 
Na temelju članka 4. Zakona o zaštiti od 
požara (Narodne novine, broj 58/93, 100/04, 
33/05, 107/07 i 38/09) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 

Općine Župa dubrovačka'', broj 8/09) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na            
8. sjednici, održanoj 24. svibnja 2010., 
donosi  
 

O D L U K U 
o obavljanju dimnjačarskih poslova 

na području Općine Župa dubrovačka 
 

 
I. UVODNE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 
Ovom odlukom uređuje se 

organizacija i rad dimnjačarske službe na 
području Općine Župa dubrovačka, rokovi 
čišćenja dimnjaka, kao i obavljanje nadzora 
nad radom dimnjačarske službe. 
 

Članak 2. 
 

Dimnjačarska služba organizira se u 
svrhu pravovremenog uklanjanja uzroka 
požara, eksplozija, smetnji i opasnosti od 
dima i otrovnih plinova koji mogu nastati 
uslijed neispravnosti nad dimovodnim 
objektima. 

Pod dimovodnim objektima iz stavka 
1. ovog članka podrazumijevaju se dimnjaci, 
dimovodne cijevi, dimovodni kanali, ložišta, 
toplovodni kotlovi, parni kotlovi i kotlovi za 
centralno grijanje. 
 
 
II. ORGANICAZIJA DIMNJAČARSKE 
SLUŽBE 
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Članak 3. 
 

Obavljanje dimnjačarskih poslova spada u 
komunalnu djelatnost koju su ovlaštene 
obavljati registrirane pravne i fizičke osobe 
sukladno Zakonu o komunalnoj djelatnosti.  
 

Članak 4. 
 

Dimnjačarske poslove mogu 
obavljati samo one osobe zaposlene kod 
ovlaštenog dimnjačara koje imaju završen 
odgovarajući stupanj stručne spreme te 
ukoliko su stručno osposobljene za 
obavljanje predmetnih poslova. 

Radi obavljanja nadzora nad 
redovnim obveznim čišćenjem dimovodnih 
objekata, ovlašteni dimnjačar dužan je voditi 
evidencije o istima sukladno pravilima 
struke. 
 
 
III. ČIŠĆENJE I KONTROLA 
DIMOVODNIH OBJEKATA, TE ROKOVI 
ČIŠĆENJA 
 

Članak 5. 
 

Vlasnici korisnici obiteljskih kuća, 
stanova i poslovnih prostora dužni su brinuti 
se o ispravnosti dimovodnih objekata koji 
mogu prouzročiti nastanak požara, te 
omogućiti redovnu kontrolu i čišćenje istih, 
svakim radnim danom u radnom vremenu 
davatelja dimnjačarske usluge. 

Čišćenje i kontrola dimovodnih 
objekata iz stavka 1. ovog članka mogu se 
prema potrebi obavljati i izvan navedenog 
radnog vremena uz prethodni sporazum 
između ovlaštenog dimnjačara i vlasnika, 
odnosno korisnika dimovodnog objekta. 

Davatelj dimnjačarskih usluga 
obvezan je prije čišćenja obavijestiti 

korisnika dimovodnih objekata ili uređaja o 
vremenu čišćenja. 

 
Članak 6. 

 
Radi redovnog i ispravnog čišćenja 

dimovodnih objekata, pristupi do njihovih 
vratašaca, kao i vratašaca z čišćenje čađe 
moraju biti slobodni i vatrostalni. 

Nakon čišćenja dimnjaka, ovlašteni 
dimnjačar je dužan odstraniti čađu sa 
dimovodnog priključka ložišta. 
 

Članak 7. 
 

Za kontrolu i čišćenje dimovodnih 
objekata iz članka 2. ove odluke, utvrđuju se 
slijedeći rokovi: 

- dimovodni objekti obiteljskih 
stambenih zgrada najmanje jedanput 
godišnje, 

- dimovodni objekti višestambenih 
zgrada najmanje dva puta godišnje, 

- dimovodni objekti, ložišta i uređaji 
za loženje gospodarskih subjekata i 
ustanova jedanput mjesečno od 
početka loženja do njegova 
završetka, 

- dimnjaci kojima se ne koristi 
redovito najmanje jedanput u dvije 
godine. 

 
Na zahtjev vlasnika ili korisnika 

dimovodnog objekta, čišćenje se može 
izvršiti i češće, odnosno izvan utvrđenih 
rokova, ukoliko se za isto ukaže potreba. 

 
Kontrolu i čišćenje dimovodnih 

objekata iz stavka 1. ove odluke obavlja 
ovlašteni dimnjačar. 

 
Članak 8. 
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Dimovodni objekti koji zbog velike 
naslage čađi nije moguće u potpunosti 
očistiti, može se očistiti spaljivanjem čađi, 
ali taj postupak ovlašteni dimnjačar, radi 
poduzimanja određenih preventivnih mjera, 
mora prethodno prijaviti Dobrovoljnom 
vatrogasnom društvu Župa dubrovačka. 

Ovlašteni dimnjačar je dužan kod 
spaljivanja čađe poduzeti sve mjere opreza. 

Nakon spaljivanja čađe, dimnjačar je 
dužan utvrditi da li je na taj način uklonjena 
opasnost od daljnjeg nastanka od požara. 
 
 
IV. NADZOR NAD OBAVLJANJEM 
DIMNJAČARSKIH POSLOVA 
 

Članak 9. 
 

 Nadzor nad radom dimnjačarske 
službe i provedbom zakonskih propisa o 
čišćenju i provjeri dimovodnih objekata, a 
radi zaštite od požara, provodi ovlašteni 
inspektor za zaštitu od požara. 
 
 
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE 
ODREDBE 
 

Članak 10. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u “Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka”. 
 
KLASA: 363-01/10-01/71 
URBROJ: 2117/08-02-10-1 
 
Srebreno, 24. svibnja 2010. 

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

 
59. 
 
Na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o 
savjetima mladih (''Narodne novine'', broj 
23/07), članka 5. Odluke o osnivanju 
Općinskog savjeta mladih Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik općine Župa 
dubrovačka, broj 4/10) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', broj 8/09), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
8. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 
24. svibnja 2010. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Pokreće se postupak izbora članova 
Općinskog savjeta mladih Općine Župa 
dubrovačka objavom Javnog poziva za 
predlaganje kandidata za članove Općinskog 
savjeta mladih Općine Župa dubrovačka. 
 

Javni poziv za predlaganje kandidata 
za članove Općinskog savjeta mladih Općine 
Župa dubrovačka objavit će se na oglasnoj 
ploči Općine Župa dubrovačka, na web 
stranici Općine Župa dubrovačka, te putem 
Radio Dubrovnika. 
 

Tekst Javnog poziva za predlaganje 
kandidata za članove Općinskog savjeta 
mladih Općine Župa dubrovačka sastavni je 
dio ovog Zaključka i nalazi se u prilogu. 
 

Ovaj Zaključak stupa na snagu 
osmog dana od dana objave u ''Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka''. 
 
KLASA: 023-01/10-01/12 
URBROJ: 2117/08-02-10-3 
 
Srebreno, 24. svibnja 2010. 
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 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
 
60. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 8. sjednici, 
održanoj 24. svibnja 2010., donijelo je 
slijedeći  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se ponuda Anuške Grbić za 
kupnju 50 (slovima: pedeset) dionica 
poduzeća Mlini d.d. za poslovne usluge po 
nominalnoj cijeni od 100,00 kuna/dionica, 
što ukupno čini 5.000,00 kuna. 

 
Ovlašćuje se općinski načelnik za 

potpis Ugovora o kupoprodaji dionica. 
 

O b r a z l o z e n j e 
 

Ponudom od 4. prosinca 2009. 
godine Anuška Grbić obratila se Općini 
Župa dubrovačka nudeći na prodaju 50 
dionica poduzeća Mlini d.d. za poslovne 
usluge po nominalnoj cijeni od 100,00 
kuna/dionica. 

Obzirom da je Općina Župa 
dubrovačka većinski vlasnik rečenog 
poduzeća to je riješeno kao u izreci ovog 
zaključka. 
 
KLASA: 406-01/09-01/04   
URBROJ: 2117/08-02-10-2 
 
Srebreno, 24. svibnja 2010. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
 
61. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 8. sjednici, 
održanoj 24. svibnja 2010., donijelo je 
slijedeći  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se ponuda Sonje Mišić za 
kupnju 50 (slovima: pedeset) dionica 
poduzeća Mlini d.d. za poslovne usluge po 
nominalnoj cijeni od 100,00 kuna/dionica, 
što ukupno čini 5.000,00 kuna. 

 
Ovlašćuje se općinski načelnik za 

potpis Ugovora o kupoprodaji dionica. 
 

O b r a z l o z e n j e 
 

Ponudom od 4. prosinca 2009. 
godine Sonja Mišić obratila se Općini Župa 
dubrovačka nudeći na prodaju 50 dionica 
poduzeća Mlini d.d. za poslovne usluge po 
nominalnoj cijeni od 100,00 kuna/dionica. 

Obzirom da je Općina Župa 
dubrovačka većinski vlasnik rečenog 
poduzeća to je riješeno kao u izreci ovog 
zaključka. 
 
KLASA: 406-01/09-01/05     
URBROJ: 2117/08-02-10-2 
 
Srebreno, 24. svibnja 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
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 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
62. 
 
Na temelju članka 96. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(''Narodne novine'', br. 33/01, 60/01,129/05, 
109/07, 125/08 i 38/09), povezano s člankom 
20. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', 
broj 28/10) i članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 8. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 24. svibnja  
2010. godine donijelo je  
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o materijalnim 

pravima dužnosnika i uposlenih djelatnika 
 Jedinstvenog upravnog odjela  

 
Članak 1. 

 
U Odluci o materijalnim pravima 

dužnosnika i uposlenih djelatnika 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Dubrovačko-
neretvanske županije'', br. 3/98 i ''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', br. 6/01, 
12/02, 10/03, 1/04, 7/05, 12/05, 3/06 i 2/09) 
članak 3. mijenja se i glasi: 

''Koeficijenti složenosti poslova za 
utvrđivanje plaća dužnosnika i djelatnika iz 
članka 2. ove Odluke određuju se u 
slijedećim vrijednostima: 
____________________________________ 
r. broj                                             koeficijent 
 
D J E L A T N I C I 
____________________________________ 
 
I. razred – visoka školska sprema: 

                  raspon koeficijenata…….1,20 – 3,50 
_______________________________________ 
1. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela: 
    upravni ili stručni savjetnik……………...2,50 
2. voditelj odsjeka: 
    upravni ili stručni savjetnik ….………….2,20 
3. stručni suradnik …………………………1,70 
4. samostalni upravni referent ……………..1,70  
 
II. razred – viša stručna sprema: 
                   raspon koeficijenata…….1,10 – 1,30 
_______________________________________ 
5. viši stručni ili upravni referent………...…1,30 
 
III. razred – srednja stručna smjena: 
                    raspon koeficijenata……0,80 – 1,10 
______________________________________ 
6. stručni ili upravni referent……………….1,10 
7. administrativni referent …………………1,10 
8. portir – telefonista ……………………...1,10 '' 
 

Članak 2. 
 

Članak 5. stavak 2. mijenja se i glasi: 
 ''Osnovica za obračun plaće 
dužnosnika i djelatnika u upravi Općine 
Župa dubrovačka u 2010. godini iznosi 
5.108,84 (bruto) za koeficijent 1,00.''  
 

Članak 3. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osam 
dana nakon objave u ''Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka'', a primjenjuje se 
od 1. siječnja 2010. godine. 
 
KLASA: 011-01/98-01/05   
URBROJ: 2117/08-02-10-17 
 
Srebreno, 24. svibnja 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
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63. 
 

Na temelju članka 3. Zakona o 
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (''Narodne novine'', broj 28/10) i 
članka 90. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', 
br. 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08 i 
38/09) i članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 8. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 24. svibnja  
2010. godine donijelo je  
 

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

načelnika i njegova zamjenika 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom određuju se način 

utvrđivanja plaće i drugih prava iz rada 
Općinskog načelnika Općine Župa 
dubrovačka i zamjenika Općinskog 
načelnika, kao i visina naknade za rad i 
naknade troškova u slučaju da dužnosti na 
koje su izabrani  ne obavljaju profesionalno. 

 
Članak 2. 

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

 
Članak 3. 

Koeficijenti za obračun plaće 
dužnosnika  iz članka 1. ove Odluke su 
slijedeći: 
- Općinski načelnik - 3,25, 
- zamjenik Općinskog načelnika – 2,80. 

 

Osnovica za obračun plaće 
dužnosnika  iz članka 1. ove Odluke jednaka 
je osnovici koja se primjenjuje na obračun 
plaće službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Župa 
dubrovačka. 

 
Članak 4. 

Općinski načelnik i zamjenik 
Općinskog načelnika imaju pravo na stalni 
dodatak uz plaću, naknadu plaće, odmore i 
dopuste i druge novčane i nenovčane 
primitke u istoj visini i pod jednakim 
uvjetima kao i službenici i namještenici 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Župa 
dubrovačka. 

 
Članak 5. 

Ukoliko dužnosnici iz članka 1. ove 
Odluke dužnost ne obavljaju profesionalno, 
imaju pravo na naknadu za rad u mjesečnom 
iznosu, i to: 
- Općinski načelnik  u iznosu od 7.000,00 
kuna brutto, 
- zamjenik Općinskog načelnika  u iznosu od 
5.000,00 kuna brutto. 

Ukoliko Općinskog načelnika u 
slučaju njegove duže odsutnosti ili drugih 
razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti, 
zamjenjuje  njegov zamjenik iz stavka 1. 
ovoga članka, ima za to vrijeme pravo na 
naknadu za rad u iznosu određenom 
sukladno podstavku 1. stavka 1. ovoga 
članka. 

Dužnosnici iz stavka 1. ovoga 
članka, uz naknadu za rad određenu tim 
stavkom, imaju i pravo na: 

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

2. naknade prijevoznih troškova na 
službenom putovanju, 
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3. naknade troškova noćenja na 
službenom putovanju, 

4. naknade za korištenje privatnog 
automobila u službene svrhe, 

5. dnevnice za službena putovanja u 
zemlji i inozemstvu. 

Prava na naknade i dnevnice iz 
stavka 3. ovog članka pripadaju 
dužnosnicima iz stavka 1. ovoga članka  u 
visini neoporezivih iznosa koji su određeni 
propisima o porezu na dohodak. 
 

Članak 6. 
Rješenja o visini plaće, te 

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

 
Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u ''Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka''. 
 
KLASA: 431-01/10-01/02   
URBROJ: 2117/08-02-10-2 
 
Srebreno, 24. svibnja 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
64. 
 
Na temelju članka 5. Odluke o javnim 
priznanjima Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 4/03) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', broj 8/09), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 

8. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 
24. svibnja 2010. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
o dodjeli ''Nagrade Općine Župa dubrovačka 

za životno djelo'' 
 

ANTUNU (TONĆU) MAREGI, 
dodjeljuje se ''Nagrada Općine Župa 
dubrovačka za životno djelo'' – plaketa, 
povelja i umjetnička slika. 

 
''Nagrada Općine Župa dubrovačka 

za životno djelo'' uručit će se, sukladno 
odredbama Odluke o javnim priznanjima 
Općine Župa dubrovačka, na svečanoj 
sjednici povodom Dana Općine Župa 
dubrovačka 26. svibnja 2010. godine. 

  
Ovaj Zaključak stupa na snagu 

danom donošenja, a objavit će se u 
"Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka''. 

  
KLASA: 061-01/10-01/01     
URBROJ: 2117/08-02-10-2 
 
Srebreno, 24. svibnja 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
65. 
 
Na temelju članka 6. Odluke o javnim 
priznanjima Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 4/03) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', broj 8/09), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
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8. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 
24. svibnja 2010. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
o dodjeli ''Nagrade Općine Župa dubrovačka'' 

 
 

KREŠIMIRU KRMEKU, 
dodjeljuje se ''Nagrada Općine Župa 
dubrovačka'' – plaketa, povelja i novčani dar 
u iznosu od 5.000,00 kuna. 

 
''Nagrada Općine Župa dubrovačka'' 

uručit će se, sukladno odredbama Odluke o 
javnim priznanjima Općine Župa 
dubrovačka, na svečanoj sjednici povodom 
Dana Općine Župa dubrovačka 26. svibnja 
2010. godine. 

  
Ovaj Zaključak stupa na snagu 

danom donošenja, a objavit će se u 
"Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka''.  
 
KLASA: 061-01/10-01/02     
URBROJ: 2117/08-02-10-2 
 
Srebreno, 24. svibnja 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
66. 
 
Na temelju članka 6. Odluke o javnim 
priznanjima Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 4/03) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', broj 8/09), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 

8. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 
24. svibnja 2010. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
o dodjeli ''Nagrade Općine Župa dubrovačka'' 

 
 

DOMAGOJU i MARTI PERKIĆ, 
dodjeljuje se ''Nagrada Općine Župa 
dubrovačka'' – plaketa, povelja i novčani dar 
u iznosu od 5.000,00 kuna. 

 
''Nagrada Općine Župa dubrovačka'' 

uručit će se, sukladno odredbama Odluke o 
javnim priznanjima Općine Župa 
dubrovačka, na svečanoj sjednici povodom 
Dana Općine Župa dubrovačka 26. svibnja 
2010. godine. 

  
Ovaj Zaključak stupa na snagu 

danom donošenja, a objavit će se u 
"Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka''.  
 
KLASA: 061-01/10-01/03     
URBROJ: 2117/08-02-10-2 
 
Srebreno, 24. svibnja 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
 
67. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 8. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 24. svibnja 
2010. godine donijelo je  
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Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se ponuda gđe. Mare Kisić 
ud. Vlaha za kupnju 18/129 dijelova čest. 
zem. 175/14 i 39/90 dijelova čest. zem. 
175/15 obje Z.UL. 394 K.O. Buići, sve 
prema skici koja je sastavni dio ovog 
zaključka, a po cijeni od 70 €/m2, odnosno u 
ukupnom iznosu od 3990,00 € (slovima: 
tritisućedevetstotinadevedesetEUR-a) 
protuvrijednost u kunama po srednjem tečaju 
HNB-a na dan isplate. 

Ugovorne strane suglasne su da će 
Općina Župa dubrovačka zatražiti upis prava 
vlasništva na kupljenim nekretninama iz 
točke 1. ovog zaključka, tek kada se ishodi 
lokacijska dozvola za prometnicu, odnosno 
kada se temeljem izdate lokacijske izradi 
odgovarajući parcelacijski elaborat. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik za 
potpis Ugovora iz točke 1. ovog zaključka. 

 
O b r a z l o z e n j e 

 
 Obzirom da je rečeno zemljište uz 

županijsku cestu br. 6243 potrebno za 
sanaciju klizišta na cesti Buići-Mandaljena, 
te da je općina Župa dubrovačka u ranijim 
postupcima prihvatila i otkupila na rečenoj 
trasi, po istoj cijeni, određeni dio zemljišta 
za istu namjenu to je riješeno je kao u izreci 
ovog zaključka. 
 
KLASA: 947-01/10-01/29        
URBROJ: 2117/08-02-10-2 
 
Srebreno, 24. svibnja 2010. 

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

 
 
 


