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List izlazi po potrebi. 
 

SADRŽAJ 
 
OPĆINSKO VIJEĆE  
 

2. Zaključak o kupnji dionica društva 
Mlini d.d…………………………..1. 

3. Zaključak o kupnji zemljišta na 
području k.o. Brašina - Miloslavić           
…………………………………….1. 

___________________________________ 
 
2.  
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 12. sjednici, 
održanoj 13. siječnja 2011., donijelo je 
slijedeći  
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Ovlašćuje se Općinski načelnik za kupnju 
1.080 dionica društva Mlini d.d. za poslovne 
usluge po početnoj cijeni od 108.000,00 
kuna, na javnoj dražbi Hrvatskog fonda za 
privatizaciju koja će se održati dana 17. 
siječnja 2011.  
2. Utvrđuje se da je maksimalni iznos za 
kupnju dionica iz prethodne točke 
120.000,00 kuna. 
3. Ovlašćuje se Općinski načelnik da potpiše 
Ugovor o zastupanju s brokerskom kućom 
Hita - Vrijednosnice d.d. iz Zagreba, te se 
odobrava plaćanje provizije za obavljanje 
poslova posredovanja u iznosu od 0,5% (s 
tim da iznos provizije ne može biti manji od 
500,00 kuna). 

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

 
Hrvatski fond za privatizaciju 

objavio je dana 10. siječnja 2011. godine 
javni poziv na javnu dražbu na Zagrebačkoj 
burzi za prodaju 1.080 dionica tvrtke Mlini 
d.d. za poslovne usluge po početnoj cijeni od 
108.000,00 kuna. 

Obzirom da je Općina Župa 
dubrovačka većinski vlasnik rečenog društva 
te da je već ranije utvrđen javni interes za 
posjedovanjem vlasničkog udjela u društvu 
Mlini d.d. riješeno je kao u izreci ovog 
zaključka. 
 
KLASA: 406-01/11-01/01    
URBROJ: 2117/08-02-11-2 
 
Srebreno, 13. siječnja 2011.  
                                                                                 
  Predsjednik Općinskog vijeća 

 
                Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.  
 
 
3. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 12. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 13. siječnja 
2011. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
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Prihvaća se ponuda gosp. Antuna 
Miloslavića za kupnju cca 25 m2 čest. zem. 
834/2 k.o. Brašina, po cijeni od 250 €/m2, s 
tim da će se točna površina utvrditi na 
temelju parcelacijskog elaborata. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da 
potpiše Predugovor ugovora o kupoprodaji  
dijela čest. zem. 834/2 k.o. Brašina. 

Ugovor o kupoprodaji predmetnih 
dijelova čestica zemlje 834/2 k.o. Brašina 
zaključiti će se u momentu završetka radova 
na rekonstrukciji LC 69050, dionica 
''Raskrižje Srebreno-Zdravstvena stanica''. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Za realizaciji projekta rekonstrukcije 

LC 69050, dionice ''Raskrižje Srebreno-
Zdravstvena stanica'' potrebno je proširenje 
trupa postojeće ceste. Obzirom da je 
proširenje bilo moguće izvesti na način da se 
postojećoj cesti pridruži dio čestice u 
vlasništvu gosp. Antuna Miloslavića to su 
ostvareni kontakti s imenovanim, te je 
zatražena ponuda za prodaju. 

Dana 13. siječnja 2011. gosp. Antuna 
Miloslavić dostavio je ponudu i zatražio 250 
€/m2, za cca 25 m2, uz napomenu da se na 
ovaj način njegova parcela umanjuje što mu 
onemogućuje ishođenje odgovarajućih 
dozvola, kao i daljnju gradnju postojećeg 
objekta i pratećih sadržaja zbog ograničenja 
izgrađenosti parcele. 

Cijeneći navode ponuditelja, štetu 
koja mu se izravno i neizravno čini 
oduzimanjem dodatnih kvadrata, važnost 
predmetnog projekta, te činjenicu da je po 
saznanjima ove Općine ponuđena cijena 
adekvatna tržišnim uvjetima, riješeno je kao 
u izreci ovog zaključka. 

 
 
 

 
KLASA: 947-01/11-01/04 
URBROJ:2117/08-02-11-2 
 
Srebreno, 13. siječnja 2011. 
                                                                                 
  Predsjednik Općinskog vijeća 

 
                Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.  
 
 


