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01. 
 
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (NN, broj 26/03 
– pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i 
članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(«Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka», broj 8/09 i 6/13), Općinsko 

vijeće Općine Župa dubrovačka na 31. 
sjednici održanoj dana 03. travnja 2013. 
godine, donijelo je  
 

IZMJENE I DOPUNE 
Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2013.                               
 

 
Program gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2013. godinu 
(„Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka, 
broj 23/12) mijenja se na slijedeći način: 
 
U podnaslovu „Ulaganja u nerazvrstane 
ceste“ u prvom pasusu, prvoj točki „u iznosu 
od 500.000,00 kuna“ mijenja se u „u iznosu 
od 200.000,00 kuna“,  iza druge točke 
dodaje se treća točka koja glasi: „- kupnja 
zemljišta za ulicu Put Pera Kojakovića u 
iznosu od 230.000,00 kuna.“, a u drugom 
pasusu riječi „u iznosu od 800.000,00 kn“ 
mijenjaju se u „u iznosu od 730.000,00 kn“.  

 

U podnaslovu „Ulaganja u javnu rasvjetu“ u 
drugom pasusu u prvoj točki „u iznosu od 
80.000,00 kn“ mijenja se u „u iznosu od 
115.000,00 kn“, u drugoj točki „u iznosu od 
200.000,00 kn“ mijenja se u „u iznosu od 
350.000,00 kn“, u trećoj točki „u iznosu od 
100.000,00 kn“ mijenja se u „u iznosu od 
50.000,00 kn“, a u trećem pasusu riječi „u 
iznosu od 980.000,00 kn“ mijenjaju se u „u 
iznosu od 1.115.000,00 kn“.  
 
Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na 
snagu danom objave u „Službenom 
glasniku“ Općine Župa dubrovačka“, a 
primjenjivat će se tijekom 2013. godine.  
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KLASA: 363-01/12-01/131 
URBROJ: 2117/08-02-13-2 
 
Srebreno, 3. travnja 2013. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
02. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09 i 6/13) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 31. sjednici 
održanoj 3. travnja 2013. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se Izvješće  Ureda državne 
revizije o obavljenoj reviziji učinkovitosti 
naplate prihoda Općine Župa dubrovačka. 
 
KLASA: 041-01/12-01/02 
URBROJ: 2117/08-02-13-3 
 
Srebreno, 3. travnja 2013. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
03. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09 i 6/13) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 31. sjednici 
održanoj 3. travnja 2013. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

 
Prihvaća se Dodatak I Ugovora o 

financiranju izgradnje groblja Dubac. 
 
Dodatak I Ugovora o financiranju 

izgradnje groblja Dubac sastavni je dio ovog 
Zaključka. 

 
Ovlašćuje se Općinski načelnik za 

potpis rečenog Dodatka I. 
 
Ovaj Zaključak objaviti će se u 

Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka. 
 
KLASA: 363-01/05-01/35 
URBROJ: 2117/08-02-13-12 
 
Srebreno, 3. travnja 2013. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
04. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 31. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 3. 
travnja 2013. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se Ugovor o kupoprodaji 
zemljišta s Renatom Korčulanin za kupnju 
cjeline vlasničkih prava na čest. zem. 79/9 u 
površini od 90 m2, cjelinu vlasničkih prava 
na čest. zem. 210/3 u površini od 242 m2, te 
5954/15995 dijelova čest. zem.  79/4 u 
površini od 5954 m2, s tim da se 2917/15995 
dijelova čest. zem. 79/4 u površini od 2917 
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m2 nalazi u obuhvatu groblja, a 3037/15995 
dijelova čest. zem. 79/4 u površini od 3037 
m2 se nalazi unutar DPU-a, ali izvan groblja, 
za ukupno 894.244,00 kuna. 
             Kupoprodajna cijena iz članka 3. 
ovog Ugovora biti će isplaćena u skladu s 
odredbama Sporazuma o izgradnji groblja 
Dubac, zaključenog 03.04.2006. godine 
između Općine Župa dubrovačka i Grada 
Dubrovnika i Ugovora o financiranju groblja 
Dubac od 19.6.2007. godine zaključenog 
između Općine Župa dubrovačka i Grada 
Dubrovnika, a u kojem je naveden model 
financiranja u omjeru 80% Grad Dubrovnik i 
20% Općina Župa dubrovačka. 

Ugovor o kupoprodaji sastavni je dio 
ovog Zaključka. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da 
potpiše Ugovor o kupoprodaji nakon što 
predstavnička tijela Općine Župa 
dubrovačka i Grada Dubrovnika usvoje 
Dodatak I Ugovora o financiranju izgradnje 
groblja Dubac i zaključak o kupnji 
nekretnina iz točke 1. ovog Zaključka. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Zemljište koje je predmet ove 
kupoprodaje u naravi je dio budućeg groblja 
na Dupcu, a model financiranja kupnje 
predmetnog zemljišta utvrđen je sukladno 
potpisanom Sporazumu o izgradnji groblja 
Dubac, zaključenog 03.04.2006. godine 
između Općine Župa dubrovačka i Grada 
Dubrovnika i Ugovora o financiranju groblja 
Dubac od 19.6.2007. godine zaključenog 
između Općine Župa dubrovačka i Grada 
Dubrovnika. 

Tržišnu vrijednost predmetne 
nekretnine utvrdio je ovlašteni sudski vještak 
gosp. Mario Ivušić, d.i.g. u svom elaboratu 
od 29. listopada 2012., i to u iznosu od 
207,00 kn/m2, za zemljišta koja se nalaze u 

obuhvatu groblja, a izvan groblja u iznosu od 
73,00 kn/m2. 

S tim u svezi riješeno je kao u izreci 
ovog zaključka. 
 
KLASA: 947-01/13-01/18 
URBROJ:2117/08-02-13-2 
 
Srebreno, 3. travnja 2013. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
05. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 31. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 3. 
travnja 2013. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se Ugovor o kupoprodaji 
zemljišta s društvom Čistoća d.o.o. 
Dubrovnik za kupnju čest. zem. 210/4 u 
površini 108 m2, čest. zem.  211/3 u površini 
od 806 m2, te 2897/5048 dijelova čest. zem. 
1068 u površini od 2897 m2, po cijeni od 
207,00 kn/m2, odnosno ukupno 788.877,00 
kuna 
             Kupoprodajna cijena iz članka 3. 
ovog Ugovora biti će isplaćena u skladu s 
odredbama Sporazuma o izgradnji groblja 
Dubac, zaključenog 03.04.2006. godine 
između Općine Župa dubrovačka i Grada 
Dubrovnika i Ugovora o financiranju groblja 
Dubac od 19.6.2007. godine zaključenog 
između Općine Župa dubrovačka i Grada 
Dubrovnika, a u kojem je naveden model 
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financiranja u omjeru 80% Grad Dubrovnik i 
20% Općina Župa dubrovačka. 

Ugovor o kupoprodaji sastavni je dio 
ovog Zaključka. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da 
potpiše Ugovor o kupoprodaji nakon što 
predstavnička tijela Općine Župa 
dubrovačka i Grada Dubrovnika usvoje 
Dodatak I Ugovora o financiranju izgradnje 
groblja Dubac i zaključak o kupnji 
nekretnina iz točke 1. ovog Zaključka. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Zemljište koje je predmet ove 

kupoprodaje u naravi je dio budućeg groblja 
na Dupcu, a model financiranja kupnje 
predmetnog zemljišta utvrđen je sukladno 
potpisanom Sporazumu o izgradnji groblja 
Dubac, zaključenog 03.04.2006. godine 
između Općine Župa dubrovačka i Grada 
Dubrovnika i Ugovora o financiranju groblja 
Dubac od 19.6.2007. godine zaključenog 
između Općine Župa dubrovačka i Grada 
Dubrovnika. 

Tržišnu vrijednost predmetne 
nekretnine utvrdio je ovlašteni sudski vještak 
gosp. Mario Ivušić, d.i.g. u svom elaboratu 
od 29. listopada 2010., i to u iznosu od 
207,00 kn/m2, za zemljišta koja se nalaze u 
obuhvatu groblja. 

S tim u svezi riješeno je kao u izreci 
ovog zaključka. 
 
KLASA: 947-01/13-01/19 
URBROJ:2117/08-02-13-2 
 
Srebreno, 3. travnja 2013. 

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

06. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 31. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 3. 
travnja 2013. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se Ugovor o kupoprodaji 
zemljišta s Matom i Vlahom Lujo za kupnju 
1653/2120 dijelova čest. zem. 78/3 u 
površini od 1653 m2, 127/1062 dijelova čest. 
zem. 78/5 u površini od 127 m2, te 
10846/18376 dijelova čest. zem.  79/2 u 
površini od 10846 m2, s tim da se 
8402/18376 dijelova čest. zem. 79/2 u 
površini od 8402 m2 nalazi u obuhvatu 
groblja, a 2444/18376 dijelova čest. zem. 
79/2 u površini od 2444 m2 se nalazi unutar 
DPU-a, ali izvan groblja, za ukupno 
2.286.086,00 kuna. 
             Kupoprodajna cijena iz članka 3. 
ovog Ugovora biti će isplaćena u skladu s 
odredbama Sporazuma o izgradnji groblja 
Dubac, zaključenog 03.04.2006. godine 
između Općine Župa dubrovačka i Grada 
Dubrovnika i Ugovora o financiranju groblja 
Dubac od 19.6.2007. godine zaključenog 
između Općine Župa dubrovačka i Grada 
Dubrovnika, a u kojem je naveden model 
financiranja u omjeru 80% Grad Dubrovnik i 
20% Općina Župa dubrovačka. 

Ugovor o kupoprodaji sastavni je dio 
ovog Zaključka. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da 
potpiše Ugovor o kupoprodaji nakon što 
predstavnička tijela Općine Župa 
dubrovačka i Grada Dubrovnika usvoje 
Dodatak I Ugovora o financiranju izgradnje 
groblja Dubac i zaključak o kupnji 
nekretnina iz točke 1. ovog Zaključka. 
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O b r a z l o ž e n j e 
 

Zemljište koje je predmet ove 
kupoprodaje u naravi je dio budućeg groblja 
na Dupcu, a model financiranja kupnje 
predmetnog zemljišta utvrđen je sukladno 
potpisanom Sporazumu o izgradnji groblja 
Dubac, zaključenog 03.04.2006. godine 
između Općine Župa dubrovačka i Grada 
Dubrovnika i Ugovora o financiranju groblja 
Dubac od 19.6.2007. godine zaključenog 
između Općine Župa dubrovačka i Grada 
Dubrovnika. 

Tržišnu vrijednost predmetne 
nekretnine utvrdio je ovlašteni sudski vještak 
gosp. Mario Ivušić, d.i.g. u svom elaboratu 
od 29. listopada 2010., i to u iznosu od 
207,00 kn/m2, za zemljišta koja se nalaze u 
obuhvatu groblja, a izvan groblja u iznosu od 
73,00 kn/m2. 

S tim u svezi riješeno je kao u izreci 
ovog zaključka. 
 
KLASA: 947-01/13-01/20 
URBROJ:2117/08-02-13-2 
 
Srebreno, 3. travnja 2013. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
07. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 31. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 3. 
travnja 2013. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se Ugovor o kupoprodaji 
zemljišta s Žarkom Matičevićem za kupnju 
čest. zem. 82/2 u površini od 1735 m2, po 
cijeni od 207,00 kn/m2, odnosno ukupno 
359.145,00 kuna. 
             Kupoprodajna cijena iz članka 3. 
ovog Ugovora biti će isplaćena u skladu s 
odredbama Sporazuma o izgradnji groblja 
Dubac, zaključenog 03.04.2006. godine 
između Općine Župa dubrovačka i Grada 
Dubrovnika i Ugovora o financiranju groblja 
Dubac od 19.6.2007. godine zaključenog 
između Općine Župa dubrovačka i Grada 
Dubrovnika, a u kojem je naveden model 
financiranja u omjeru 80% Grad Dubrovnik i 
20% Općina Župa dubrovačka. 

Ugovor o kupoprodaji sastavni je dio 
ovog Zaključka. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da 
potpiše Ugovor o kupoprodaji nakon što 
predstavnička tijela Općine Župa 
dubrovačka i Grada Dubrovnika usvoje 
Dodatak I Ugovora o financiranju izgradnje 
groblja Dubac i zaključak o kupnji 
nekretnina iz točke 1. ovog Zaključka. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Zemljište koje je predmet ove 
kupoprodaje u naravi je dio budućeg groblja 
na Dupcu, a model financiranja kupnje 
predmetnog zemljišta utvrđen je sukladno 
potpisanom Sporazumu o izgradnji groblja 
Dubac, zaključenog 03.04.2006. godine 
između Općine Župa dubrovačka i Grada 
Dubrovnika i Ugovora o financiranju groblja 
Dubac od 19.6.2007. godine zaključenog 
između Općine Župa dubrovačka i Grada 
Dubrovnika. 

Tržišnu vrijednost predmetne 
nekretnine utvrdio je ovlašteni sudski vještak 
gosp. Mario Ivušić, d.i.g. u svom elaboratu 
od 29. listopada 2010., i to u iznosu od 
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207,00 kn/m2, za zemljišta koja se nalaze u 
obuhvatu groblja. 

S tim u svezi riješeno je kao u izreci 
ovog zaključka. 
 
KLASA: 947-01/13-01/21 
URBROJ:2117/08-02-13-2 
 
Srebreno, 3. travnja 2013. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
08. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 31. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 3. 
travnja 2013. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se Ugovor o kupoprodaji 
zemljišta s Željkom Stajićem za kupnju 
1862/3129 dijelova čest. zem. 87/3 u 
površini od 1862 m2, po cijeni od 207,00 
kn/m2, odnosno ukupno 385.434,00 kuna 
             Kupoprodajna cijena iz članka 3. 
ovog Ugovora biti će isplaćena u skladu s 
odredbama Sporazuma o izgradnji groblja 
Dubac, zaključenog 03.04.2006. godine 
između Općine Župa dubrovačka i Grada 
Dubrovnika i Ugovora o financiranju groblja 
Dubac od 19.6.2007. godine zaključenog 
između Općine Župa dubrovačka i Grada 
Dubrovnika, a u kojem je naveden model 
financiranja u omjeru 80% Grad Dubrovnik i 
20% Općina Župa dubrovačka. 

Ugovor o kupoprodaji sastavni je dio 
ovog Zaključka. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da 
potpiše Ugovor o kupoprodaji nakon što 
predstavnička tijela Općine Župa 
dubrovačka i Grada Dubrovnika usvoje 
Dodatak I Ugovora o financiranju izgradnje 
groblja Dubac i zaključak o kupnji 
nekretnina iz točke 1. ovog Zaključka. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Zemljište koje je predmet ove 

kupoprodaje u naravi je dio budućeg groblja 
na Dupcu, a model financiranja kupnje 
predmetnog zemljišta utvrđen je sukladno 
potpisanom Sporazumu o izgradnji groblja 
Dubac, zaključenog 03.04.2006. godine 
između Općine Župa dubrovačka i Grada 
Dubrovnika i Ugovora o financiranju groblja 
Dubac od 19.6.2007. godine zaključenog 
između Općine Župa dubrovačka i Grada 
Dubrovnika. 

Tržišnu vrijednost predmetne 
nekretnine utvrdio je ovlašteni sudski vještak 
gosp. Mario Ivušić, d.i.g. u svom elaboratu 
od 29. listopada 2010., i to u iznosu od 
207,00 kn/m2, za zemljišta koja se nalaze u 
obuhvatu groblja. 

S tim u svezi riješeno je kao u izreci 
ovog zaključka. 
 
KLASA: 947-01/13-01/22 
URBROJ:2117/08-02-13-2 
 
Srebreno, 3. travnja 2013. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
09. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
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dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 31. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 3. 
travnja 2013. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Pokreće se postupak kupnje dijela 
nekretnine koja nosi oznaku čest. zem. 804           
Z. UL. 700 k.o. Brašina u površini od cca 36 
m2. 

Prije zaključenja konačnog 
kupoprodajnog ugovora ugovorne strane 
zaključiti će Predugovor o kupoprodaji 
nekretnine dok se ne ispune formalni uvjeti 
za zaključenje predmetnog Ugovora 
(utvrđivanje točne površine predmetnog 
dijela nekretnine). 

Tržišnu vrijednost predmetnih 
nekretnina utvrdio je ovlašteni sudski vještak 
Zlatko Bender d.i.g. u svom elaboratu broj 
PR-III-6/2013. 

Zadužuje se Odsjek za opće i pravne 
poslove da izradi tekst Predugovora. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Za realizaciji prometnog rješenja 

naselja Srebreno potrebno je otkupiti dio 
nekretnine koja nosi oznaku čest. zem. 804 
k.o. Brašina. 

S tim u svezi riješeno je kao u izreci 
ovog zaključka. 
 
KLASA: 947-01/13-01/16 
URBROJ:2117/08-02-13-3 
 
Srebreno, 3. travnja 2013. 

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

10. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 31. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 3. 
travnja 2013. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Pokreće se postupak kupnje dijela 
nekretnine koja nosi oznaku čest. zem. 
529/45  Z. UL. 496 k.o. Čibača u površini od 
cca 205 m2, te čest.zem. 484 (n.i.) u naravi 
gustjerna. 

Prije zaključenja konačnog 
kupoprodajnog ugovora ugovorne strane 
zaključiti će Predugovor o kupoprodaji 
nekretnine dok se ne ispune formalni uvjeti 
za zaključenje predmetnog Ugovora 
(utvrđivanje točne površine predmetnog 
dijela nekretnine, pribavljanje odgovarajućih 
punomoći). 

Tržišnu vrijednost predmetnih 
nekretnina utvrdio je ovlašteni sudski vještak 
Zlatko Bender d.i.g. u svom elaboratu broj 
PR-III-6/2013. 

Zadužuje se Odsjek za opće i pravne 
poslove da izradi tekst Predugovora. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Za poboljšanje prometnice Pera 

Kojakovića potrebno je otkupiti dio 
nekretnine koja nosi oznaku čest. zem. 
529/45 Z. UL. 496 k.o. Čibača u površini od 
cca 205 m2, te čest.zem. 484 (n.i.) u naravi 
gustjernu. 

S tim u svezi riješeno je kao u izreci 
ovog zaključka. 
 
KLASA: 947-01/13-01/17 
URBROJ:2117/08-02-13-3 
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Srebreno, 3. travnja 2013. 

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


