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01. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka 08/09 i 6/13) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 31. sjednici 
održanoj 03. travnja 2013. donijelo je: 
 

O D L U K U 
o prihvaćanju koncepta arhitektonsko-

urbanističkog rješenja za gospodarsku zonu IV 
(kompleks Madeško) iz UPU-a Srebreno I 

 
Članak 1. 

 
Općina Župa dubrovačka je sukladno 
obvezama proizašlim iz odredbi prostorno-
planske dokumentacije osnovala Stručno 
povjerenstvo (u daljnjem tekstu 

Povjerenstvo) za izbor arhitektonsko-
urbanističkog rješenja, a sukladno 
odredbama Plana unutar čijeg obuhvata se 
nalazi obveza izrade više varijanti 
arhitektonsko-urbanističkog rješenja za 
pojedinu zonu. 
Analizom dostavljenih elaborata 
Povjerenstvo je utvrdilo da dopunjeno 
rješenje pod rednim brojem 1., projektanta 
Palača Pile d.o.o. zadovoljava uvjete 
propisane Urbanističkim planom uređenja 
''Srebreno I'', dok rješenja pod rednim 
brojem 2., (projektant Dubravko Obuljen, 
dipl. ing. arh.) i brojem 3. (projektant Mato 
Braćić, aps. arh) funkcionalno i oblikovno ne 
zadovoljavaju propisane uvjete. 

 
Članak 2. 

 
Sukladno obrazloženju Povjerenstva za izbor 
arhitektonsko-urbanističkog rješenja 
formiranom od strane Općina Župa 
dubrovačka prihvaća se predmetni koncept 
arhitektonsko-urbanističkog rješenja za 
gospodarsku zonu IV (kompleks Madeško) 
iz UPU-a ''Srebreno I'' 

 
Članak 3. 

 
Općina Župa dubrovačka suglasna je s 
namjenom i uvjetima gradnje iz UPU-a 
''Srebreno I'' za izdvojeni dio predmetne 
zone (jugoistočni dio izdvojen prometnicama 
oznaka C2 i D1), a za koji će investitor 
naknadno dostaviti koncepte arhitektonsko-
urbanističkih rješenja. 
 

Članak 4. 
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Povjerenstvo je dužno pratiti nastavak izrade 
projektne dokumentacije za cjelokupnu zonu 
kako bi se pravovremeno otklonili 
eventualni nedostaci ili nesuklađenosti s 
UPU-om ''Srebreno I''. 

 
Članak 5. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 
dana objave u Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka.  
 
KLASA: 350-01/13-01/03 
URBROJ: 2117/08-02-13-5 
 
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'', broj 08/09 i 6/13), i članka 
103. Zakona o cestama (''Narodne novine'', 
broj: 84/11), Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka na 31. sjednici Općinskog vijeća 
održanoj dana 3. travnja 2013. godine 
donijelo je  
 

O D L U K U 
o ukidanju statusa javnog dobra  

dijela nekretnine (puta) 
 

I 
Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi 
(puta) 488/2520 dijelova čest. zem. 775/6 
k.o. Brašina, upisano u zemljišnim knjigama 
kao put, i to upravo onaj dio koji je temeljem 
lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-

05/12-01/87 ušao u sastav nove čestice 
zemlje potrebne za izgradnju Hotela Orlando 
(PRILOG I). 
 

II 
Općinski sud u Dubrovniku kao 
zemljišnoknjižni sud provest će ovu Odluku 
u zemljišnim knjigama na način da će na 
nekretnini iz točke I. ove Odluke uknjižiti 
pravo vlasništva Općine Župa dubrovačka, 
uz prethodno brisanje uknjižbe iste 
nekretnine kao javnog dobra (puta). 
 

III 
Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja. 
 
KLASA: 947-01/12-01/31 
URBROJ: 2117/08-02-13-6 
 
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 Sporazumu s 
Hotelima Dubrovačka rivijera d.d. i Mlini 
d.o.o. 

Dodatak I Sporazumu s Hotelima 
Dubrovačka rivijera d.d. i Mlini d.o.o. 
sastavni je dio ovog Zaključka. 
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Ovlašćuje se Općinski načelnik za 
potpis rečenog Dodatka I. 

Ovaj Zaključak objaviti će se u 
Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka. 
 
KLASA: 947-01/12-01/31 
URBROJ: 2117/08-02-13-8 
 
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" 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 
 

1) Prihvaća se ponuda Vicka Rašice, 
kao najpovoljnija, za kupnju 
370/8393 dijelova čest. zem. 363/1 
Z.UL. 108 k.o. Čibača za ukupni 
iznos od 235.875,00 kuna, pod 
uvjetom da ponuditelj formira 
građevnu česticu s legalnim 
pristupom (javnom prometnicom). 

2) Obvezuje se ponuditelj da formiranje 
građevne čestice s legalnim 
pristupom (javna prometnica) obavi 
u roku od 6 mjeseci od dana 
usvajanja ovog zaključka, jer će se u 
suprotnom ovaj zaključak staviti van 
snage.  

3) Općinsko vijeće sa zahvalnošću 
prima na dar dio čest. zem. 363/1 k.o. 
Čibača za izgradnju kolnog 
priključka za čest. 363/1 k.o. Čibača. 

4) Općinsko vijeće svoja vlasnička 
prava iz točke 1. HRVI-u Iliji 
Jurkoviću ustupiti će bez naknade u 
roku od 30 dana od dana ispunjenja 
uvjeta iz 1. i 2. točke.      

5) Općinsko vijeće ovlašćuje Općinskog 
načelnika da potpiše Ugovore iz 
prethodnih točaka iz ovog Zaključka. 

6) Ovlašćuje se Odsjek za opće i pravne 
poslove da pripremi nacrte ugovora 
iz ovog Zaključka. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
U postupku koji je uslijedio nakon 

raspisivanja pozivnog javnog natječaja za 
kupnju komunalno opremljene građevinske 
parcele koja mora ispuniti uvjete za 
izgradnju samostojeće obiteljske kuće 
sukladno PPUO Župa dubrovačka (Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka 6/08), a u 
svrhu stambenog zbrinjavanja HRVI-a Ilije 
Jurkovića iz Srebrenog, razmotreno je pet 
pristiglih ponuda i to:  

1. Ponuda Vicka Rašice – za 370 čm, 
dijela čest. zem. 363/1 k.o. Čibača u 
ukupnom iznosu 235.875.,00 kn. 

2. Ponuda Pera Račića – za 400 čm 
dijela čest. zem. 403/1 k.o. Petrača u 
ukupnom iznosu od 448.800,00 kn. 

3. Ponuda Joza Radovića – za 360 čm 
dijela čest. zem. 786/2 k.o. Čibača u  
ukupnom iznosu 378.000,00 kn. 

4. Ponuda Luce Miloslavić, - za 400 čm 
dijela čest. zem. 999/2 k.o. Buići  u 
ukupnom iznosu 255.000,00 kn. 
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5. Ponuda Ivice Miletića  – za 350 čm 
(iako se alternativno nudi 400 čm i 
450 čm) dijela čest. zem. 596 i 595/2 
obje k.o. Čibača u ukupnom iznosu 
od 406.875,00 kn. 
Isto tako, Povjerenstvo je utvrdilo da 

zemljišta iz ponuda iz točke 1., 3. i 5. 
nemaju osigurane kolne priključke, da 
zemljište iz ponuda iz točke 4. ima kolni 
priključak na nerazvrstanoj prometnici koja 
ne zadovoljava uvjete po PPUO-a. Nadalje, 
ponuditelj iz točke 2. (Pero Račić) ranije se 
obvezao da će na istoj parceli omogućiti 
izgradnju ugibališta za autobus i odlagalište 
za smeće, ali tu svoju obvezu do danas nije 
izvršio. 

Dana 13. veljače 2013. Povjerenstvo 
je donijelo odluku da se utvrdi da li postoji 
mogućnost izgradnje kolnog prilaza sa 
lokalne ceste LC69050 (D8-Čelopeci-D8) na 
čest. zem. 89/1 (n.i.) k.o. Čibača, kao i da se 
od Vicka Rašice zatraži ovjerena izjava o 
spremnosti osiguranja kolnog priključka bez 
naknade i ovjerena izjava suvlasnika na 
predmetnoj čestici, da je suglasan s 
prijedlogom razvrgnuća suvlasništva i 
suposjeda. Naime, eventualnim ispunjenjem 
ovih uvjeta ponuđena parcela ispunila bi sve 
uvjete predviđene pozivnim natječajem, a 
kako je ista cjenovno najpovoljnija mogla bi 
biti predmet odabira. 

Do 3. travnja 2013. pribavljene su 
sve tražene garancije pa je shodno tome 
ponuda Vicka Rašice ocijenjena kao 
najpovoljnija. 
 Uzimajući u obzir ovakovo činjenično 
stanje riješeno kao u izreci ovog zaključka. 

 
KLASA: 550-01/08-01/65   
URBROJ: 2117/08-02-13-36   
           
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 08/09 i 6/13) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 31. sjednici 
održanoj 03. travnja 2013. donijelo je: 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju načelne suglasnosti na izdavanje 

lokacijske dozvole (rješenja o uvjetima građenja) 
za gradnju na čest. zem. 367, 379, 357, 356 i 801 

(k.o. Buići - s.i.) investitora Ante i Lukše Jakobušić 
 
Daje se načelna suglasnost na izdavanje 
lokacijske dozvole (rješenja o uvjetima 
građenja) za gradnju na čest. zem. 367, 379, 
357, 356 i 801 (k.o. Buići - s.i.) investitora 
Ante i Lukše Jakobušić, a sukladno 
Prostornom planu uređenja Općine Župa 
dubrovačka (službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka 06/08, 08/12, 07/13) 
Rješavanju imovinsko-pravnih odnosa 
pristupiti će se nakon što investitor ishodi 
lokacijsku dozvolu (rješenje o uvjetima 
građenja). 
Investitor je dužan postojeći put koji se u 
naravi koristi (čest. zem. 801 i 497), kroz 
postupak parcelacije predati u vlasništvo 
Općine. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od 
objave u Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka.  
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KLASA: 930-01/13-01/02 
URBROJ: 2117/08-02-13-2 
 
Srebreno, 3. travnja 2013. 

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


