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79. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 18. sjednici 

Općinskog vijeća održanoj dana 7. listopada  
2011. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka daje suglasnost na 
Prijedlog sporazuma o provedbi 
razvojnog programa ''Kupari – 
Srebreno'' na lokacijama koje se 
nalaze na području obuhvata budućih 
urbanističkih planova uređenja 
''Kupari I'', ''Kupari IV'' i ''Srebreno 
II'', u tekstu koji je sastavni dio ovog 
Zaključka. 

2. Za provedbu ovog Zaključka 
zadužuje se Agencija za upravljanje 
državnom imovinom. 

3. Ovlašćuje se Općinski načelnik 
Općine Župa dubrovačka gosp. 
Silvio Nardelli za potpis Sporazuma 
iz točke 1. ovog Zaključka. 

 
KLASA: 372-01/05-01/04   
URBROJ: 2117/08-02-11-11 
 
Srebreno, 7. listopada 2011. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
80. 
 
Na temelju članka 17. Zakona o postupanju s 
nezakonito izgrađenim zgradama (NN, broj 
90/11) i članka 34. Statuta Općine Župa 
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dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09.), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 18. sjednici 
održanoj dana 7. listopada 2011., donijelo je  
 

O D L U K U  
o vrijednostima jediničnih iznosa za 

položajne zone 
 

Članak 1. 
 

Ovom se odlukom utvrđuju vrijednosti 
jediničnih iznosa NP za položajne zone na 
području Općine Župa dubrovačka, utvrđene 
odredbom članka 5. Odluke o komunalnom 
doprinosu (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 1/02, 8/04, 9/05, 1¸0/06 i 
5/08) u svrhu obračuna naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru na temelju Uredbe o naknadi za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru (NN, broj 101/11 – u daljnjem 
tekstu: Uredba). 

 
Članak 2. 

 
Vrijednost jediničnog iznosa NP za 
položajne zone utvrđuje se u kunama 
sukladno odredbi članka 5. stavka 2. Uredbe 
i to:  
 

Vrijednost jediničnih 
iznosa 

I. ZONA II. ZONA III. ZONA IV. ZONA 

NP 20,00 kn 15,00 kn 10,00 kn 5,00 kn 

 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana 
nakon objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''. 

 
KLASA: 363-01/11-04/01 
URBROJ:2117/08-02-11-2 
 

Srebreno, 7. listopada 2011. 
 

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
81. 
 
Na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o 
postupanju s nezakonito izgrađenim 
zgradama (NN, broj 90/11) i članka 34. 
Statuta Općine Župa dubrovačka (“Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka”, broj 
8/09.), Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka na 18. sjednici održanoj dana 7. 
listopada  2011. godine, donijelo je  
 

O D L U K U  
o broju etaža koje se mogu ozakoniti na 

nezakonito izgrađenoj zgradi 
 

Članak 1. 
 

Ovom se odlukom određuje broj etaža koje 
se mogu ozakoniti u postupku koji se 
provodi temeljem Zakona o postupanju s 
nezakonito izgrađenim zgradama. 
 

Članak 2. 
 

Na nezakonito izgrađenoj zgradi izgrađenoj 
protivno prostornom planu može se protivno 
prostornom planu prema odredbi članka 4. 
stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito 
izgrađenim zgradama, osim dvije etaže od 
kojih je druga potkrovlje, ozakoniti još 0 
(nula) etaža (e), ako se takva zgrada nalazi 
unutar građevinskog područja, i još 1 (jedna) 
etaža (e), ako se takva zgrada nalazi izvan 
građevinskog područja. 

 
Članak 3. 
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Ova Odluka stupa na snagu osam dana 
nakon objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''. 
 
KLASA: 361-01/11-01/28 
URBROJ: 2117/08-02-11-2 
 
Srebreno, 7. listopada 2011. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
82. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 18. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 7. listopada  
2011. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

U svrhu rekonstrukcije pristupne 
ceste, utvrđene sukladno Lokacijskoj dozvoli 
KLASA: UP/I-350-05/09-01/131, od 27. 
srpnja 2010., katastarske oznake čest. zem. 
784 k.o. Čelopeci, Općina Župa dubrovačka 
u načelu je suglasna da se izvrši zamjena 
dijela čest. zem. 784 k.o. Čelopeci u 
vlasništvu Općine Župa dubrovačka za 
dijelove čest. zem. 363/3 i 364/2 sve k.o. 
Čelopeci u vlasništvu gosp. Luka Matušića, 
a sve kako je prikazano na preglednoj skici 
izrađenoj od ovlaštenog geodeta Stjepana 
Grmoljeza d.i.geod. (Prilog 1) uz uvjet da se 
izradi idejni projekt spajanja pristupne ceste 
katastarske oznake čest. zem. 784 k.o. 
Čelopeci na pristupnu cestu katastarske 
oznake čest. zem. 783 k.o. Čelopeci na koji 
način bi se zadržala kolna veza pristupne 
ceste katastarske oznake 783 k.o. Čelopeci s 

županijskom cestom katastarske oznake čest. 
zem. 768 k.o. Čelopeci. 

 
Obvezuje se gosp. Luko Matušić da 

prije zaključenja konačnog Ugovora o 
zamjeni nekretnina pribavi suglasnost – 
potpis na parcelacijski elaborat svih 
vlasnika/posjednika parcela koje gravitiraju 
novoformiranoj pristupnoj cesti. 

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

 
Zamolbom od 15. rujna 2011. godine 

gosp. Luko Matušić iz Dubrovnika obratio 
se Općini Župa dubrovačka tražeći 
izmještanje općinskog puta (čest. zem. 784 
k.o. Čelopeci) poviše njegovih parcela (čest. 
zem. 363/3 i 364/2 k.o. Čelopeci) a kako je i 
inače i u stvarnosti i na terenu. Ovim da bi se 
spriječilo cijepanje njegovih parcela, te 
omogućio pristup okolnim mještanima. 

U postupku koji je prethodio 
donošenju ovog zaključka utvrđeno je: da je 
Općina Župa dubrovačka zatražila i dobila 
lokacijsku dozvolu KLASA: UP/I-350-
05/09-01/131, od 27. srpnja 2010., za 
rekonstrukciju pristupne ceste čest. zem. 784 
k.o. Čelopeci, da su točni navodi gosp. Luka 
Matušića da ucrtana trasa pristupne ceste 
čest. zem. 784 k.o. Čelopeci dijeli nekretnine 
u vlasništvu istog, da se stvarna 
komunikacija na predmetnom području 
odvija novoutvrđenom trasom koja se nalazi 
iznad njegovih parcela, da se prijedlogom 
zamjene nekretnina ne pogoršavaju uvjeti 
stanovanja i komunikacije mještana tog 
područja, te da je ovakvo prometno rješenje 
u javnom interesu. 

S tim u svezi riješeno je kao u izreci 
ovog zaključka. 

 
KLASA: 947-01/10-01/16    
URBROJ: 2117/08-02-11-2 
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Srebreno, 7. listopada 2011.   
 

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
83.  
 
Na temelju članka 58.  Zakona o 
ugostiteljskoj djelatnosti (NN, broj 138/06, 
152/08, 43/09 i 88/10) – (u daljnjem tekstu 
Zakon), a u svezi odredbi Zakona o zaštiti od 
buke (NN, broj 20/03 i 100/04) i Pravilnika 
o najvišim dopuštenim razinama buke u 
sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN, broj 
145/04) i članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" broj 8/09) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 18. sjednici 
održanoj 7. listopada 2011. donijelo je  
 

O D L U K U 
o ugostiteljskoj djelatnosti 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 
 Ovom odlukom određuju se: 

- raspored, početak i završetak radnog 
vremena u ugostiteljstvu;  

- propisuju mjerila za određivanje 
drugačijeg rasporeda (početka i 
završetka) radnog vremena za 
pojedine ugostiteljske objekte; 

- određuju prostori (lokacija područja 
naselja) na kojima mogu biti 
ugostiteljski objekti jednostavnih 
usluga; 

- uređuju druga pitanja od značaja za 
ugostiteljsku djelatnost. 

 

II. RASPORED; POČETAK I 
ZAVRŠETAK RADNOG VREMENA U 
UGOSTITELJSTVU 
 

Članak 2. 
 

 Ugostiteljski objekti iz skupine 
''Hoteli'' i kampovi iz skupine ''Kampovi i 
druge vrste ugostiteljskih objekata za 
smještaj'', obvezatno rade od ''00'' do ''24'' 
sata svaki dan. 

 
Članak 3. 

 
 Ugostiteljski objekti iz skupine 
''Restorani'' (restauracija, gostionica, 
zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, 
slastičarnica, bistro, pizzeria i objekt brze 
prehrane) i ''Barovi''mogu raditi svaki dan od 
06:00 do 02:00 sata. 
 Unutar radnog vremena iz stavka 1. 
ovog članka, ugostitelji sami određuju 
raspored, početak i završetak radnog 
vremena, s tim da su dužni raditi najmanje 7 
sati dnevno.   

Članak 4. 
 

 Izuzetno od članka 3. ove Odluke: 
a) ugostiteljski objekti iz skupine 

''Barovi'' koji ispunjavaju uvjete za 
rad noću sukladno posebnim 
propisima, samo u zatvorenim 
prostorima, mogu raditi od 21:00 do 
06:00 sati. 

b) iz skupine ''Restorani'' i ''Barovi'' koji 
se nalaze min. 150 m ''zračne linije'' 
izvan naseljenih područja svih 
naselja na području Općine Župa 
dubrovačka mogu raditi od 00:00 do 
24:00 sata. 

c) iz skupine ''Restorani'' i ''Barovi'' na 
plažama mogu raditi od 06:00 do 
24:00 sata, kao i ''objekti 
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jednostavnih usluga'' uz ograničenja 
iz članka 7. ove Odluke. 

d) svi ugostiteljski objekti uoči 
blagdana Božića i Nove godine, te na 
dane  tradicionalnih festa mogu raditi 
produženo o čemu će odluku donijeti 
Općinski načelnik. Za vrijeme 
produženog radnog vremena 
obvezuje se vlasnik ili korisnik 
ugostiteljskog objekta da će osigurati 
poštovanje javnog reda i mira. 

 
Članak 5. 

 
 Vlasnici i korisnici ugostiteljskih 
objekata dužni su osigurati da se poslije 23 
sata glazba ne čuje izvan lokala, a poglavito 
u stanovima u zgradi u kojoj se lokal nalazi. 
 Vlasnici i korisnici ugostiteljskih 
objekata s glazbom na otvorenom prostoru 
dužni su osigurati da se poslije 24 sata 
glazba ne čuje izvan objekta. 
 Vlasnici ugostiteljskih objekata dužni 
su osigurati poštovanje javnog reda i mira u 
svojim lokalima. 
 
III. MJERILA – UVJETI ZA 
ODREĐIVANJE DRUGAČIJEG RADNOG 
VREMENA 

 
Članak 6. 

 
 Neovisno od okvira radnog vremena 
iz glave II. ove Odluke, Općinski načelnik 
Općine Župa dubrovačka odrediti će 
drugačije radno vrijeme i to: 

- po službenoj dužnosti, na prijedlog 
stručnih službi, za pojedine 
ugostiteljske objekte, - rješenjem 
najduže za 2 sata određivati raniji 
završetak radnog vremena od radnog 
vremena propisanog Zakonom i to za 
one ugostitelje koji kontinuirano čine 
prekršaje tj. imaju više od 3 prijave 

nadležnih državnih tijela u tekućoj 
godini (npr. za puštanje glazbe na 
terasama poslije 24:00 sata, 
emitiranje glazbe u zatvorenom 
dijelu lokala iznad dozvoljenih 
granica, kršenje javnog reda i mira 
izazvanog okupljanjem gostiju 
neposredno ispred terase 
ugostiteljskog objekta i sl.). 

- na zahtjev ugostitelja za skupine 
''Restorani'' i ''Barovi'' rješenjem 
odrediti drugačije radno vrijeme radi 
organiziranja prigodnih proslava 
(npr. svadbi, maturalnih zabava i sl., 
uz uvjet da se ne narušava javni red i 
mir) i to do najviše četiri puta u 30 
dana. 

 
IV. PROSTORI (LOKACIJA PODRUČJA 
NASELJA) NA KOJIMA MOGU BITI       
UGOSTITELJSKI OBJEKTI 
JEDNOSTAVNIH USLUGA 

 
Članak 7. 

 
 Ugostiteljski objekti u kiosku, 
kontejneru, nepokretnom vozilu, šatoru, na 
klupi, kolicima i sličnim napravama 
opremljenim za pružanje ugostiteljskih 
usluga, mogu biti postavljeni na svim 
područjima svih naselja Općine Župa 
dubrovačka, ali isključivo na udaljenosti 
većoj od 100 m od postojećeg ugostiteljskog 
objekta u građevini, zasebnom dijelu 
građevine ili poslovnom prostoru u kojem se 
obavlja druga djelatnost (stavak 2. članka 13. 
Zakona), osim ukoliko se ne radi o 
održavanju manifestacija, sajmova, 
prigodnih priredbi i sl. 
 Prije određivanja svake pojedinačne 
lokacije za postavu ugostiteljskog objekta iz 
stavka 1. ovog članka obvezatna je 
prethodna suglasnost Općinskog načelnika 
Općine Župa dubrovačka i to kako za 
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odobrenje odnosne lokacije tako i za 
propisivanje vanjskog izgleda predmetnog 
objekta, koji izgled treba biti sukladan 
lokalnim ambijentalnim obilježjima. 
 Prethodna suglasnost iz stavka 2. 
ovog članka daje se na prijedlog stručnih 
službi Općine i sve uz provjeru prethodnog 
ishođenja potrebne dokumentacije i dozvole 
sukladne normama pozitivnih propisa RH iz 
prostorno-planske regulative i građenja. 
 
V. ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 8. 

 
 Za vrijeme održavanja sportskih, 
skautskih, kulturno-umjetničkih i sličnih 
manifestacija, Općinski načelnik Općine 
Župa dubrovačka će na zahtjev, a po 
prijedlogu stručnih službi Općine dozvoliti 
organizirano kampiranje izvan Zakonom 
određenih prostora i uvjeta za kampove. 

 
Članak 9. 

 
 Iznajmljivač ugostiteljskih usluga u 
domaćinstvu ne smije, neposredno ili putem 
drugih osoba koje nisu registrirane za 
posredovanje u prodaji usluga smještaja, 
nuditi i prodavati svoje usluge, zakonski 
predviđene, izvan čestice zgrade na kojoj je 
objekt. 
 

Članak 10. 
 

Nadzor nad provedbom ove odluke 
obavlja komunalno redarstvo Općine, 
osobito u smislu kontinuirane suradnje s 
nadležnim državnim tijelima policije i 
inspekcije, posebno gospodarske inspekcije. 
 

Članak 11. 
 

 Danom stupanja na snagu ove odluke 
na području Općine Župa dubrovačka 
prestaje vrijediti Odluka o ugostiteljskoj 
djelatnosti Općine Župa dubrovačka 
''Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka'', 
broj 4/07 i 16/07. 
 

Članak 12. 
 

 Ova odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u ''Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka''. 
 
KLASA: 335-01/11-01/01        
URBROJ: 2117/08-02-11-2 
 
Srebreno, 7. listopada 2011.   

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
84.  
 
Na temelju članka 3. stavka 13. Zakona o  
komunalnom gospodarstvu ( “Narodne 
Novine“, broj 26/03 – pročišćeni tekst, 
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) 
i članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(“Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka”, broj 8/09.), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 18. sjednici 
održanoj dana 7. listopada 2011., donijelo je 

 
ODLUKU 

o drugim komunalnim djelatnostima od 
lokalnog značenja za Općinu Župa 

dubrovačka 
 

Članak 1. 
 

 Ovom odlukom propisuju se i druge 
komunalne djelatnosti od lokalnog značenja 
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za Općinu Župa dubrovačka osim onih koje 
su propisane člankom 3. stavkom 1. Zakona 
o komunalnom gospodarstvu. 
 

Članak 2. 
 

 Druge komunalne djelatnosti od 
lokalnog značenja za Općinu Župa 
dubrovačka su: 

1. održavanje izvora i javnih fontana, 
2. deratizacija i dezinsekcija, 
3. održavanje nekoncesioniranih plaža i 

luka, 
4. čišćenje priobalnog mora, 
5. hvatanje odbjeglih i napuštenih 

životinja, 
6. Božićno ukrašavanje, 
7. javno oglašavanje, 
8. označavanje naselja, ulica, trgova i 

zgrada, 
9. uklanjanje protupravno postavljenih 

predmeta na javnim površinama, 
10. uređenje i održavanje okoliša škola, 

dječjih i školskih igrališta, 
11. održavanje i uređenje javne 

hidrantske mreže, 
12. održavanje protupožarnih putova, 
13. održavanje crkvica i ostalih 

spomenika kulture, 
14. održavanje domova kulture, 
15. održavanje športskih objekata. 

 
Članak 3. 

 
 Način, opseg i kakvoća obavljanja 
pojedine komunalne djelatnosti iz članka 2. 
ove odluke utvrđuje Općinsko vijeće Općine 
Župa dubrovačka Programom obavljanja 
komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja 
za Općinu Župa dubrovačka.  

 
Članak 4. 

 

 Sredstva za obavljanje djelatnosti iz 
članka 2. ove odluke osiguravaju se iz: 

- Proračuna Općine Župa dubrovačka, 
- drugih izvora utvrđenih posebnim 

propisima. 
 

Članak 5. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke 
prestaje vrijediti Odluka o drugim 
komunalnim djelatnostima od lokalnog 
značenja za Općinu Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 6/06).  

 
Članak 6. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu osam 
dana nakon objave u ''Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka''. 
 
KLASA: 363-01/11-01/107            
URBROJ: 2117/08-02-11-2 
 
Srebreno, 7. listopada 2011.   

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
85.  
 
Na temelju članka 31. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 
38/09), članaka 2. i 3. Pravilnika o naknadi 
troškova i nagradi za rad članovima vijeća i 
predstavnicima nacionalnih manjina (NN, 
broj 24/06) i članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (“Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka”, broj 8/09.), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 18. sjednici 
održanoj dana 7. listopada 2011., donijelo je  
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ODLUKU  

o naknadama    
 

Članak 1. 
 

Ovom odlukom uređuju se novčane 
naknade predsjedniku i zamjeniku 
predsjednika Općinskog vijeća te članovima 
Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka 
(u daljnjem tekstu Općinsko vijeće), 
predsjedniku i članovima mjesnog odbora 
kao i predstavniku nacionalne manjine za 
obavljanje svojih dužnosti. 
 

Članak 2. 
 

Predsjednik i zamjenik predsjednika 
Općinskog vijeća te članovi Općinskog 
vijeća, predsjednik i članovi mjesnog odbora 
kao i predstavnik nacionalne manjine za 
obavljanje svojih dužnosti imaju pravo na: 

- mjesečnu novčanu naknadu i 
- naknadu za službena putovanja. 
 
Uz odredbe iz stavka 1. ovog članka, 

Općinski načelnik Općine Župa dubrovačka 
može predložiti Općinskom vijeću naknade 
članovima radnih tijela Vijeća za izvanredne 
zadaće u ime i za račun Općine Župa 
dubrovačka. 
 

Članak 3. 
 

Mjesečna novčana naknada iz članka 
2. ove Odluke ostvaruje se u neto iznosu 
kako slijedi:  
- predsjednik Općinskog vijeća  1.500,00 kn,  
- zamjenik predsjednika Općinskog vijeća                
600,00 kuna,  
- član Općinskog vijeća                  400,00 kn,  
- predsjednik mjesnog odbora        200,00kn,  
- član mjesnog odbora            50,00 kn,  
- predstavnik nacionalne manjine    50,00 kn. 

Članak 4. 
 

Naknada za dnevnice na službenom 
putu na koji su upućeni od strane Općinskog 
vijeća ili Općinskog načelnika isplaćuje se 
predsjedniku, zamjeniku predsjednika i 
članu Općinskog vijeća, predsjedniku i članu 
mjesnog odbora te predstavniku nacionalne 
manjine sukladno Odluci o visini dnevnice 
za službeni put i visini naknade za korisnike 
koji se financiraju iz sredstva državnog 
proračuna. 

 
Članak 5. 

 
Sredstva za isplatu naknade iz ove 

odluke osiguravaju se u Proračunu Općine 
Župa dubrovačka. 
 

Članak 6. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke 
prestaje vrijediti Odluka o naknadama 
vijećnicima i članovima Poglavarstva 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 9/01, 10/03, 2/04 i 2/07).  
 

Članak 7. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osam 
dana nakon objave u ''Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka''. 
 
KLASA: 431-01/11-01/02                
URBROJ: 2117/08-02-11-2 
 
 
Srebreno, 7. listopada 2011.   

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
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86.  
 
Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od 
elementarnih nepogoda (''Narodne novine'', 
broj  73/97 i 174/04) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', broj 8/09), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
18. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 
7. listopada  2011. donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 
1. U Povjerenstva za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda imenuju se: 

- gosp. Mato Previšić, predsjednik,  
- gosp. Niko Miloslavić, član 
- gosp. Niko Pavlović, član 
- gosp. Mato Begović, član 
- gosp. Mario Car, član 
 

2. Povjerenstvo se imenuje na vrijeme od 
četiri godine. 
 
3. Stupanjem na snagu ovog Zaključka 
stavlja se izvan snage Zaključak Općinskog 
vijeća Općine Župa dubrovačka KLASA: 
361-07/07-01/03, URBROJ: 2117/08-02-07-
2 od 13. kolovoza 2007. 
 
4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom 
donošenja, a objaviti će se u Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka. 
 
KLASA: 361-07/11-01/03                  
URBROJ: 2117/08-02-11-3 
 
Srebreno, 7. listopada 2011.   

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

87.  
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 18. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 7. listopada  
2011. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 
 Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća tekst javnog natječaja 
za prodaju čest. zem. 1442/2 k.o. Brašina po 
najnižoj cijeni od 462,50 kuna po metru 
četvornom ili 32.837,50 kuna ukupno. 
 

Javni natječaj objaviti će se u 
Narodnim novinama. 

 
Troškove procjene ovlaštenog 

sudskog vještaka, objave javnog natječaja i 
eventualnog poreza snosi kupac nekretnine. 

 
U Povjerenstvo za provedbu natječaja 

imenuju se Josip Perić, Boris Pleština i Ines 
Šalaj. 

 
Ovlašćuje se općinski načelnik da s 

najpovoljnijim ponuditeljem zaključi 
Ugovor o kupoprodaji. 
 
KLASA: 947-01/11-01/33                      
URBROJ: 2117/08-02-11-2 
 
Srebreno, 7. listopada 2011.   

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
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88.  
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 18. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 7. listopada  
2011. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća Ugovore o osnivanju 
prava stvarne služnosti na zemljištima koje 
nose oznaku čest. zem. 1191/2, 1193 i 
1189/1 sve K.O. Plat. 

 
Ugovori br. 21/09/2011, 

21/09/2011/2 i 21/09/2011/3 sastavni su dio 
ovog Zaključka. 

 
Ovlašćuje se Općinski načelnik 

Općine Župa dubrovačka gosp. Silvio 
Nardelli za potpis Ugovora iz točke 2. ovog 
Zaključka. 

 
 
KLASA: 947-01/11-01/37                       
URBROJ: 2117/08-02-11-5 
 
Srebreno, 7. listopada 2011.   

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


