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48/13 – pročišćeni tekst) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (“Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka”, broj 8/09 i 6/13.), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
2. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013. 
godine, donijelo je  
 

O D L U K U  
o popisu pravnih osoba od posebnog interesa 

za Općinu Župa dubrovačka 
 

Članak 1. 
 

Ovom se odlukom utvrđuje se popis 
pravnih osoba od posebnog interesa za 
Općinu Župa dubrovačka. 

Popis obuhvaća trgovačka društva u 
kojima Općina Župa dubrovačka ima dionice 
ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva) kao 
i ustanove kojih je Općina Župa dubrovačka 
osnivač ili jedan od osnivača. 
 

Članak 2. 
 

Trgovačka društva: 
- Župa dubrovačka d.o.o., 
- Groblje Dubac d.o.o.  
- Mlini d.o.o. za poslovne usluge, 
- Vodovod Dubrovnik d.o.o., 
- Čistoća Dubrovnik d.o.o., 
- Libertas Dubrovnik d.o.o., 
- Sanitat Dubrovnik d.o.o., 
- Boninovo d.o.o., 
- Vrtlar d.o.o., 
- Dubrovnik Rivijera Invest d.o.o., 

 
Ustanove: 

- „Dječji vrtić Župa dubrovačka“. 
 

Članak 3. 
 

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

 
KLASA: 011-01/13-01/03 
URBROJ: 2117/08-02-13-1 
 
Srebreno, 31. srpnja 2013. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
02. 
 
Na temelju članka 209. Zakona o vodama 
(NN, broj 153/09, 130/11 i 56/13) i članka 
34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(“Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka”, broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 2. 
sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013. 
godine, donijelo je 
 

 
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

Odluke o priključenju na komunalne 
vodne građevine 

 
Članak 1. 

 
 U članku 1. Odluke o priključenju na 
komunalne vodne građevine (“Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka”, broj 
6/12.) riječi: „visina i način plaćanja 
naknade za priključenje,“ brišu se. 
 

Članak 2. 
 

 U članku 12. stavak 2. briše se. 
 

Članak 3. 
 
 U članku 13. stavku 2. riječi: „iznos 
naknade za priključenje te rok i način 
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plaćanja naknade“ brišu se, a stavak 3. se 
briše. 
 

Članak 4. 
  
 Članak 14. se briše. 
 

Članak 5. 
  
 U članku 22. riječi: „visina naknade 
za priključenje,“ brišu se. 
 

Članak 6. 
 
 Glava VI. NAKNADA ZA 
PRIKLJUČENJE s člancima 23., 24., 25., 
26. i 27.  se briše. 

Članak 7. 
 
 Glava VII. NAČIN PLAĆANJA 
NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE s člankom 
28. se briše. 
 

Članak 8. 
 

Svi upravni postupci započeti po 
odredbama Zakona o vodama (NN, broj 
153/09 i 130/11) do stupanja na snagu 
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
vodama (NN, broj 56/13) dovršit će se po 
odredbama tog Zakona i provedbenim 
aktima donesenim na temelju njega. 

 
Članak 9. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u “Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka”. 
 
KLASA: 325-01/12-01/09     
URBROJ: 2117/08-02-13-1 
 
Srebreno, 31. srpnja 2013. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
03. 
 
Na temelju članka 15. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (NN, broj 26/03, 
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 
49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 34. 
Statuta Općine Župa dubrovačka (“Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka”, broj 8/09 
i 6/13), Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka na 2. sjednici održanoj dana 31. 
srpnja 2013. godine, donijelo je 
 
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti  

na temelju pisanog ugovora 
 

Članak 1. 
 
 U članku 3. stavku 1. Odluke o 
obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju 
pisanog ugovora (“Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka”, broj 23/12) riječi: 
„primjenjivat će se odredbe Zakona o javnoj 
nabavi (tzv. bagatelna javna nabava).“ 
mijenjaju se u riječi: „prikupljat će se 
ponude.“ 
 

Članak 2. 
 

 Iza članka 9. dodaje se članak 9a. 
koji glasi: 
 „Ugovor o povjeravanju određenih 
komunalnih poslova s odabranim 
ponuditeljem obvezno sadrži: 

- djelatnost za koju se sklapa ugovor, 
- vrijeme na koje se sklapa ugovor, 
- vrstu i opseg poslova, 
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- način određivanja cijene za 
obavljanje poslova, te način i rok 
plaćanja i 

- jamstvo izvršitelja o ispunjenju 
ugovora“. 

 
Članak 3. 

 
 U članku 11. iza stavka 1. dodaje se 
stavak 2. koji glasi: 
 
 „Ugovori iz prethodnog stavka mogu 
se sklopiti najdulje na vrijeme od četiri 
godine“. 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u “Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka”. 
 
KLASA: 363-01/12-01/142     
URBROJ: 2117/08-02-13-2 
 
Srebreno, 31. srpnja 2013. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, 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 2. 
sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013. 
godine, donijelo je 

 
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

Odluke o zakupu javnih površina 
 

Članak 1. 

 
 U članku 7. stavku 2. Odluke o 
zakupu javnih površina (“Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka”, broj 1/10.) broj 
„3.“ se briše. 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u “Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka”. 
 
KLASA: 365-05/10-01/01         
URBROJ: 2117/08-02-13-3 
 
Srebreno, 31. srpnja 2013. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
05. 
 
Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i 
spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09 i 
127/10), članaka 6. i 10. Pravilnika o 
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga 
zaštite i spašavanja (NN 40/08 i 44/08) i 
članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(„Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka“ br. 8/09 i 6/13) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 2. sjednici 
održanoj 31. srpnja 2013. godine, donijelo je 
slijedeću 
 

O D L U K U 
o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 

Općine Župa dubrovačka 
 

Članak 1. 
 

U Stožer zaštite i spašavanja Općine 
Župa dubrovačka izabiru se: 
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- Mirko Maslać, zamjenik Općinskog 
načelnika – načelnik stožera, 
- Nikola Miloslavić, DVD Župa dubrovačka 
– član i zamjenik načelnika stožera, 
- Niko Benić, Župa dubrovačka d.o.o. - član, 
- Ivo Lise, Groblje Dubac d.o.o. – član, 
- Irena Džamastagić, liječnica u                                                                                                           
Zdravstvenoj stanici Srebreno – član. 
 

Članak 2. 
 

Stupanjem na snagu ove odluke 
prestaje važiti Odluka o imenovanju Stožera 
zaštite i spašavanja Općine Župa dubrovačka 
(“Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka”, broj 11/09)  

 
Članak 3. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u “Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka”. 
 
KLASA: 810-01/09-01/11      
URBROJ: 2117/08-02-13-3 
 
Srebreno, 31. srpnja 2013. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Mato Previšić, v.r.  

 
 
06. 
 
Na temelju članka 7., stavka 2. Zakona o 
financiranju političkih aktivnosti i izborne 
promidžbe (''Narodne novine'', broj 24/11, 
61/11 i 27/13) ) i članka 34. Statuta Općine 
Župa dubrovačka (“Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka”, broj 8/09 i 6/13.), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
02. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013. 
godine, donijelo je  

 
O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava Proračuna 
Općine Župa dubrovačka za financiranje 

političkih stranaka Općinskog vijeća 
Općine Župa dubrovačka u 2013. godini 
 

Članak 1. 
 

Ovom odlukom utvrđuje se iznos 
sredstava koja se u Proračunu Općine Župa 
dubrovačka osiguravaju za redovno godišnje 
financiranje političkih stranaka Općinskog 
vijeća (u daljnjem tekstu: sredstva), u visini 
od 65.500,00 kuna. 

Raspodjela sredstava iz stavka 1. 
ovog članka utvrđuje se za razdoblje od 1. 
siječnja do 31. prosinca 2013. godine. 
 

Članak 2. 
 

Pravo na redovito godišnje 
financiranje imaju političke stranke koje 
imaju vijećnika/cu u Općinskom vijeću 
Općine Župa dubrovačka. 

Svakoj vijećnici u Općinskom vijeću, 
kao pripadnici podzastupljenog spola, 
pripada pravo na 
uvećanu naknadu u visini od 10%. 

Sredstva iz članka 1. ove Odluke 
raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki 
iznos sredstava za svakog člana u 
Općinskom vijeću Općine Župa dubrovačka, 
tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju 
sredstva razmjerna broju njezinih članova u 
trenutku konstituiranja Općinskog vijeća 
Općine Župa dubrovačka. 

Za svakog člana Općinskog vijeća 
Općine Župa dubrovačka utvrđuje se 
mjesečni iznos od 420,00 kuna. 

Za svaku vijećnicu Općinskog vijeća 
kao pripadnicu podzastupljenog spola 
utvrđuje se mjesečni iznos od 462,00 kune. 
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Članak 3. 
 

S obzirom na broj članova u 
Općinskom vijeću Općine Župa dubrovačka, 
u trenutku konstituiranja, političkim 
strankama pripadaju sredstva u slijedećim 
mjesečnim iznosima: 
 
Red         Broj vijećnica/ka stranaka                                       Iznos u   
br.                                                               žene/ muški              kn 
 
1. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)    3/8            4.746,00 
 
2            Socijaldemokratska partija (SDP)         0/1               420,00 
 
3. Hrvatski pravaši-Hrvatski pravaški pokret (HP-HPP) 0/3                                                                                                                                        
1.260,00 
 

Članak 4. 
 

Raspoređena sredstva iz članka 3. 
ove Odluke doznačiti će se političkim 
strankama na njihove račune iz sredstava 
Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2013. 
godinu. 
 

Članak 5. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osam 
dana nakon objave u „Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka“, a primjenjivat će 
se tijekom 2013. godine od konstituiranja 
Općinskog vijeća. 
 
KLASA: 402-01/13-01/02     
URBROJ: 2117/08-02-13-2 
 
Srebreno, 31. srpnja 2013.  
 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Mato Previšić, v.r.  

 
 
07. 
 

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 i 22/13), Općinsko vijeće Općine 
Župa dubrovačka na 2. sjednici Općinskog 
vijeća održanoj dana 31. srpnja 2013. godine 
donijelo je  
 

O D L U K U 
o ukidanju statusa javnog dobra  

u općoj uporabi na nekretnini (putu) 
 

I 
Utvrđuje se da je trajno prestala potreba 
korištenja puta, čest. zem. 1423/20 Z.UL. 53 
k.o. Brašina označenog na kopiji 
katastarskog plana, koja čini sastavni dio ove 
Odluke. 
 

II 
 
Slijedom utvrđenog u točci I. ukida se status 
javnog dobra u općoj uporabi (puta),              
čest. zem. 1423/20 Z.UL. 53 k.o. Čibača 
sukladno oznaci na kopiji katastarskog 
plana. 
 

III 
 
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). 
 

IV 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja. 
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KLASA: 947-01/13-01/25 
URBROJ: 2117/08-02-13-3 
 
Srebreno, 31. srpnja 2013. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Mato Previšić, v.r.  

 
 
08. 
 
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 2. sjednici 
održanoj 31. srpnja 2013. 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. 1423/20 z. ul. 53 k.o. 
Brašina po najnižoj cijeni od 887,50 kuna po 
metru četvornom ili za 65 čm 57.687,50 
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. 

 

Ovaj Zaključak objaviti će se u 
Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka. 
 
KLASA: 947-01/13-01/25 
URBROJ: 2117/08-02-13-4 
 
Srebreno, 31. srpnja 2013. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Mato Previšić, v.r.  

 
 
09. 
 
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 i 22/13), Općinsko vijeće Općine 
Župa dubrovačka na 2. sjednici Općinskog 
vijeća održanoj dana 31. srpnja 2013. godine 
donijelo je  
 

O D L U K U 
o ukidanju statusa javnog dobra  

u općoj uporabi na nekretninama 
(putovima) 

 
I 

Utvrđuje se da je trajno prestala potreba 
korištenja puta, čest. zem. 839 i ½ dijelova 
čest. zem. 840 obje Z.UL. 24 k.o. Soline 
označenih na kopiji katastarskog plana, koja 
čini sastavni dio ove Odluke. 
 

II 
 
Slijedom utvrđenog u točci I. ukida se status 
javnog dobra u općoj uporabi (puta) čest. 
zem. 839 i ½ dijelova čest. zem. 840 obje 
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Z.UL. 24 k.o. Soline sukladno oznaci na 
kopiji katastarskog plana. 
 

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

IV 
Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja. 
 
KLASA: 947-01/13-01/27 
URBROJ: 2117/08-02-13-3 
 
Srebreno, 31. srpnja 2013. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Mato Previšić, v.r.  

 
 
10. 
 
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 2. sjednici 
održanoj 31. srpnja 2013. 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. 839 z. ul. 24 k.o. 
Soline po najnižoj cijeni od 825,00 kuna po 
metru četvornom ili za 25 čm 20.625,00 
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. 

 
Ovaj Zaključak objaviti će se u 

Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka. 
 
KLASA: 947-01/13-01/27 
URBROJ: 2117/08-02-13-7 
 
Srebreno, 31. srpnja 2013. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Mato Previšić, v.r.  

 
 
11. 
 
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 2. sjednici 
održanoj 31. srpnja 2013. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Odobrava se prodaja, Zrinki Fjorović 
iz Dubrovnika, ½ dijela čest. zem. 840 
Z.UL. 24 k.o. Soline označene na kopiji 
katastarskog plana, a sastavni je dio ovog 
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Zaključka po cijeni od 825,00 kuna po metru 
četvornom. 

 
Ugovora o kupoprodaji iz točke 1. 

sastavni je dio ovog Zaključka. 
 
Ovlašćuje se Općinski načelnik za 

potpis rečenog Ugovora. 
 
Ovaj Zaključak objaviti će se u 

Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka. 
 
KLASA: 947-01/13-01/27 
URBROJ: 2117/08-02-13-4 
 
Srebreno, 31. srpnja 2013. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Mato Previšić, v.r.  

 
 
12. 
 
Na temelju članka 33. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka br. 08/09 i 06/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na svojoj 2. 
sjednici, održanoj 31. srpnja 2013. godine 
donijelo je  
 

O D L U K U 
o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost  
 

Članak 1. 
 

 Osniva se Odbor za Statut, Poslovnik  
i normativnu djelatnost Općinskog vijeća 
Općine Župa dubrovačka. 

 
Članak 2. 

 

 Odbor za Statut, Poslovnik i 
normativnu djelatnost Općinskog vijeća 
predlaže Statut Općine Župa dubrovačka, 
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Župa 
dubrovačka i predlaže pokretanje postupka 
njihovih izmjena, razmatra prijedloge odluka 
i drugih općih akata koje donosi Općinsko 
vijeće u pogledu njihove usklađenosti s 
Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu 
njihove pravne obrade i o tome daje 
mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću.  
Utvrđuje pročišćene tekstove odluka i ostalih 
akata Općinskog vijeća. 

Obavlja i druge poslove utvrđene 
Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća 
Općine Župa dubrovačka. 
 

Članak 3. 
 

U Odbor za Statut, Poslovnik i 
normativnu djelatnost Općinskog vijeća 
Općine Župa dubrovačka izbiru se slijedeći 
vijećnici: 

- Nikola Bogoje, za predsjednika, 
- Željko Miloslavić, za člana, 
- Tomislav Marčinko, za člana. 

 
KLASA: 011-01/13-01/04 
URBROJ: 2117/08-02-13-2 
 
Srebreno, 31. srpnja 2013. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Mato Previšić, v.r.  

 
 
13. 
 
Na temelju članka 33. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka br. 08/09 i 06/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na svojoj 2. 
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sjednici, održanoj 31. srpnja 2013. godine 
donijelo je  
 

O D L U K U 
o izboru Odbora za imenovanje ulica, naselja 

i trgova Općine Župa dubrovačka  
 

Članak 1. 
 

 Osniva se Odbor za imenovanje 
ulica, naselja i trgova Općinskog vijeća 
Općine Župa dubrovačka. 

 
Članak 2. 

 
 Odbor za imenovanje ulica, naselja i 
trgova Općinskog vijeća razmatra prijedloge 
za preimenovanje naziva postojećih ulica i 
trgova, davanje naziva novih ulica, naselja i 
trgova, ocjenjuje prikupljene prijedloge, te ih 
dostavlja Općinskom vijeću na odlučivanje. 

Obavlja i druge poslove utvrđene 
Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća 
Općine Župa dubrovačka. 
 

Članak 3. 
 

U Odbor za imenovanje ulica, naselja 
i trgova Općinskog vijeća Općine Župa 
dubrovačka izbiru se slijedeći vijećnici: 

- Đuro Lonza, za predsjednika, 
- Vlatko Vuletić, za člana, 
- Miše Miloslavić, za člana. 

 
KLASA: 011-01/13-01/05 
URBROJ: 2117/08-02-13-2 
 
Srebreno, 31. srpnja 2013. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Mato Previšić, v.r.  

 
 

14. 
 
Na temelju članka 33. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka br. 08/09 i 06/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na svojoj 2. 
sjednici, održanoj 31. srpnja 2013. godine 
donijelo je  
 

O D L U K U 
o izboru Odbora za javna priznanja  

 
Članak 1. 

 
 Osniva se Odbor za javna priznanja 
Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka. 

 
Članak 2. 

 
 Odbor za javna priznanja Općinskog 
vijeća upućuje javni poziv za dostavu 
prijedloga kandidata za dodjelu javnih 
priznanja, ocjenjuje prikupljene prijedloge 
za dodjelu javnih priznanja, te utvrđeni 
prijedlog dostavlja Općinskom vijeću na 
odlučivanje. 

Obavlja i druge poslove utvrđene 
Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća 
Općine Župa dubrovačka. 
 

Članak 3. 
 

U Odbor za javna priznanja 
Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka 
izbiru se slijedeći vijećnici: 

- Lovorko Klešković, za predsjednika, 
- Nikolina Duper, za člana, 
- Jozo Butigan, za člana. 

 
KLASA: 011-01/13-01/06 
URBROJ: 2117/08-02-13-2 
 
Srebreno, 31. srpnja 2013. 

 



Općina Župa dubrovačka               Službeni glasnik broj 15                Srebreno, 31. srpnja 2013. 
 

 
 

 
11 
 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
15. 
 
Na temelju članka 22. stavak 5. Zakona o 
socijalnoj skrbi (NN, broj 33/12) i članka 34. 
Statuta Općine Župa dubrovačka (“Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka”, broj 8/09 
i 6/13), Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka na 2. sjednici održanoj dana 31. 
srpnja 2013. godine, donijelo je 
 
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

Odluke o socijalnoj skrbi 
 

Članak 1. 
 
 U Odluci o socijalnoj skrbi 
(“Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka”, broj 6/12) u članku 4. iza 
stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:  
 

„U iznimnim okolnostima 
Povjerenstvo Jedinstvenog upravnog odjela 
(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) odlučit će 
o određenom pravu korisnika iz ove 
Odluke.“ 
 

Članak 2. 
 

 U članku 10. rečenica: „Jednokratnu 
novčanu pomoć dodjeljuje Odsjek, a prema 
ocjeni Odsjeka, Centra za socijalnu skrb (u 
daljnjem tekstu: Centar) i/ili mjesnog 
odbora.“ mijenja se i glasi: „Pravo na 
jednokratnu novčanu pomoć odobrava se 
temeljem rješenja Odsjeka nakon obrade 
tražene dokumentacije.“ 
 

Članak 3. 
 

 U članku 13. stavak 1. riječi: „ a isti 
ostvaruje uvjet prihoda i imovine.“ brišu se, 
a iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:  
 

„Potpora za nabavku pomoćne 
tehnologije ostvaruje se na način da se 
ispostavljeni račun plati izravno 
dobavljaču.“ 

 
Članak 4. 

 
 U članku 18. iza stavka 1. dodaje se 
novi stavak koji glasi:  
 

„Prava na stalnu novčanu pomoć u 
iznosu od 150,00 kuna mjesečno ostvaruju 
korisnici koji primaju starosnu, invalidsku ili 
obiteljsku mirovinu, a koja mjesečno, sa 
svim dodacima i ostalim primanjima ne 
prelazi iznos od 1.500,00 kuna.“  

 
 U stavku 2. riječi:“ne prelazi iznos 
od 1.800,00 kn“ mijenjaju se u riječi: “nalazi 
se u okviru iznosa od 1.500,00 kn do 
1.800,00 kn.“ 
 

Članak 5. 
 

 U članku 24. stavku 1. podstavku 1. 
riječi: „ koji ispunjavaju uvjet prihoda i 
imovine.“ mijenjaju se u riječi: „čija 
mirovina ne prelazi 1.800,00 kuna.“, u 
podstavku 2. iza riječi: „prava na“ dodaje se 
riječ: „pomoć“ i u podstavku 3. iza riječi: 
“gluhe“ dodaje se riječ: „ i invalidne“. 
 
 U članku 24. stavku 2. podstavku 3. 
iza riječi. „tjelesne invalidnosti“ dodaju se 
riječi: „većim od 60%“, a iza podstavka 3. 
dodaje se podstavak 4. koja glasi:  
 

„- dobrovoljnim darivateljima krvi 
(žene s preko 20, a muškarci s preko 25 puta 
darivanja)“. 
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Članak 6. 
 

 U članku 28. stavak 2. mijenja se i 
glasi:  
 

„Protiv rješenja iz prethodnog stavka 
može se izjaviti žalba Općinskom načelniku 
u roku 15 (petnaest) dana od dana primitka 
rješenja. 

 
Članak 7. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u “Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka”. 
 
KLASA: 551-08/12-01/03       
URBROJ: 2117/08-02-13-2 
 
Srebreno, 31. srpnja 2013. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Mato Previšić, v.r.  

 
 
16. 
 
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 2. 
sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013. 
godine, donijelo je  
 

O D L U K U  
o raspodjeli proračunskih sredstava  

za potporu obiteljima u školskoj/akademskoj 
2013/2014. godini 

 
Članak 1. 

 
Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji i 

način raspodjele sredstava za potporu 

obiteljima na području Općine Župa 
dubrovačka, a za kupnju knjiga i ostalog 
školskog pribora djeci koja su redovno 
upisana u školsku odnosno akademsku 
2013/2014. godinu. 

Pod obiteljima iz predhodnog stavka 
podrazumijevaju se isključivo roditelji i 
njihova djeca. 
 

Članak 2. 
 

Sredstva za potporu iz članka 1. ove 
Odluke isplaćivat će se obiteljima sa 
područja Općine Župa dubrovačka čiji iznos 
ukupnih mjesečnih primanja ne prelaze 
1.700,00 kune po članu obitelji. 
 

Obiteljima koje zadovoljavaju uvjet 
primanja iz prethodnog stavka isplatit će se 
iznos od 500,00 kuna za svako dijete koje se 
redovno školuje.  

 
Članak 3. 

 
Jednoroditeljskim obiteljima i djeci 

bez oba roditelja, a koja se redovno školuju 
isplatit će se naknada u iznosu od 500,00 
kuna za svako dijete bez obzira na visinu  
ukupnih mjesečnih primanja. 

 
Članak 4. 

 
Pravo na ostvarivanje proračunskih 

sredstava iz članka 1. ove Odluke imaju 
obitelji čiji članovi imaju prebivalište na 
području Općine Župa dubrovačka. 
 

Članak 5. 
 

Na temelju ove Odluke objavit će se 
javni poziv za podnošenje zahtjeva za 
raspored sredstava za potporu obiteljima na 
području Općine Župa dubrovačka, a za 
kupnju knjiga i ostalog školskog pribora 
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djeci koja su redovno upisana u školsku 
odnosno akademsku 2013./2014. godinu. 

 
Članak 6. 

 
Zahtjevi za ostvarivanje prava iz 

članka 2. ove Odluke podnose se Odsjeku za 
društvene djelatnosti i kulturu Općine Župa 
dubrovačka uz koji se prilaže: 

- preslike osobnih iskaznica oba 
roditelja, 

- potvrde djece o redovnom upisu 
u školsku-akademsku 2013/2014. 
godinu, 

- potvrde o primanjima roditelja za 
tri mjeseca koja prethode mjesecu 
podnošenja zahtjeva, 

- rodni list djece koja se ne 
školuju,  

- potvrdu da podnositelji zahtjeva 
(oba roditelja) nemaju 
nepodmirenih dugovanja prema 
Općini Župa dubrovačka, 

- presliku tekućeg računa. 
 

Članak 7. 
 

Zahtjevi za ostvarivanje prava iz 
članka 3. ove Odluke podnose se Odsjeku za 
društvene djelatnosti i kulturu Općine Župa 
dubrovačka uz koji se prilaže : 

- preslike osobnih iskaznica 
roditelja, 

- potvrde djece o redovnom upisu 
u školsku-akademsku 2013/2014. 
godinu, 

- potvrdu da podnositelji zahtjeva 
(oba roditelja) nemaju 
nepodmirenih dugovanja prema 
Općini Župa dubrovačka, 

- presliku tekućeg računa. 
 

Članak 8. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osam 
dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka“. 
 
 
KLASA: 602-01/13-01/04       
URBROJ: 2117/08-02-13-2 
 
Srebreno, 31. srpnja 2013. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Mato Previšić, v.r.  

 
 
17. 
 
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 2. sjednici 
održanoj 31. srpnja 2013. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se Dodatak II Sporazumu s 
Hotelima Dubrovačka rivijera d.d. i Mlini 
d.o.o. 
 

Dodatak II Sporazumu s Hotelima 
Dubrovačka rivijera d.d. i Mlini d.o.o. 
sastavni je dio ovog Zaključka. 

 
Ovlašćuje se Općinski načelnik za 

potpis rečenog Dodatka II. 
 
Ovaj Zaključak objaviti će se u 

Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka. 
 
KLASA: 947-01/12-01/31 
URBROJ: 2117/08-02-13-10 
 
Srebreno, 31. srpnja 2013. 



Općina Župa dubrovačka               Službeni glasnik broj 15                Srebreno, 31. srpnja 2013. 
 

 
 

 
14 
 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
18. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka 08/09) Općinsko vijeće Općine 
Župa dubrovačka na 2. sjednici održanoj 31. 
srpnja 2013. donijelo je: 
 

ZAKLJUČAK 
o povratu sredstava uplaćenih za komunalni 
doprinos kroz postupanje prema Zakonu o 

postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 
(Narodne novine 86/12), a za zgrade obnovljene u 

sklopu ratom oštećenih ili porušenih zgrada prema 
Zakonu o obnovi (Narodne novine 24/96, 54/96, 

87/96, 57/00, 38/09, 45/11) i Zakonu o prostornom 
uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07, 38/09, 

55/11, 90/11, 50/12, 55/12) 
 
Sukladno Objašnjenju Ministarstva 
graditeljstva i prostornog uređenja Republike 
Hrvatske (Klasa: 360-01/13-01/135, Urbroj: 
531-01-13-1) od 17. travnja 2013. godine, 
omogućuje se obveznicima koji su kroz 
postupanje prema Zakonu o postupanju s 
nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne 
novine 86/12) uplatili komunalni doprinos  
za zgrade obnovljene u sklopu ratom 
oštećenih ili porušenih zgrada prema Zakonu 
o obnovi (Narodne novine 24/96, 54/96, 
87/96, 57/00, 38/09, 45/11) i Zakonu o 
prostornom uređenju i gradnji (Narodne 
novine 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 
55/12) povrat uplaćenih sredstava. 
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se 
Odsjek za komunalno gospodarstvo Općine 
Župa dubrovačka. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od 
objave u Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka. 

 
KLASA: 363-03/1304/01       
URBROJ: 2117/08-02-13-2 
 
Srebreno, 31. srpnja 2013. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Mato Previšić, v.r.  

 
 
19. 
 
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 2. sjednici 
održanoj 31. srpnja 2013. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se Ugovor o uređenju 
građevinskog zemljišta s tvrtkom PIS d.o.o. 
 

Ugovor o uređenju građevinskog 
zemljišta s tvrtkom PIS d.o.o. 

 
Ovlašćuje se Općinski načelnik za 

potpis rečenog Ugovora. 
 
Ovaj Zaključak objaviti će se u 

Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka. 
 
KLASA: 350-02/13-01/10 
URBROJ: 2117/08-02-13-4 
 
Srebreno, 31. srpnja 2013. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Mato Previšić, v.r.  
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20. 
 
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 2. sjednici 
održanoj 31. srpnja 2013. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se Ugovor o uređenju 
građevinskog zemljišta s tvrtkom 
Dubrovačka rivijera d.d. 
 

Ugovor o uređenju građevinskog 
zemljišta s tvrtkom Dubrovačka rivijera d.d. 

 
Ovlašćuje se Općinski načelnik za 

potpis rečenog Ugovora. 
 
Ovaj Zaključak objaviti će se u 

Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka. 
 
KLASA: 350-02/13-01/09 
URBROJ: 2117/08-02-13-4 
 
Srebreno, 31. srpnja 2013. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Mato Previšić, v.r.  

 
 
21. 
 
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07, 
38/09, 55/11, 90/11, 50/12), članka 255. 
Odluke o donošenju prostornog plana 
uređenja Općine Župa dubrovačka (Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka 06/08) i 
članka 26. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 

08/09 i 6/13) Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka na 2. sjednici održanoj 31. 
srpnja 2013. donijelo je 
 

ODLUKU  
 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE  
O IZRADI CILJANIH IZMJENA I 

DOPUNA   
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 

''SREBRENO I'' 
 

Članak 1. 
 
Članak 4. mijenja se i glasi: 
Osnovu za pokretanje izrade Ciljanih 
izmjena i dopuna Plana čine: 

 zamolba tvrtke Brenum d.o.o. od 15. 
veljače 2013. (naša Klasa:350-02/13-
01/04) kojim se traži ciljana izmjena i 
dopuna Urbanističkog plana uređenja 
''Srebreno I'' radi usklađivanja 
kvantifikacijskih pokazatelja za zonu 
mješovite-pretežito poslovne namjene 
(M2) sjeveroistočno od glavne 
prometnice kroz naselje Srebreno (B1) 
te prometnog rješenja raskrižja 
državne ceste D8 i glavne prometnice 
kroz naselje Srebreno (B1), 

 zamolba tvrtke ''Hoteli Dubrovačka 
rivijera d.d.'', od 19. srpnja 2013. (naša 
Klasa:350-02/13-01/9) kojom se traži 
ciljana izmjena i dopuna Urbanističkog 
plana uređenja ''Srebreno I'' zbog 
usklađivanja obuhvata i namjena dijela 
zone ugostiteljsko-turističke namjene 
(TN1) ''Kompleks Orlando'' (vila 
Jadranka) s odredbama postojećeg 
Sporazuma između tvrtke ''Hoteli 
Dubrovačka rivijera d.d.'', Općine 
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Župa dubrovačka i tvrtke ''Mlini 
d.o.o.'' 

 zamolba tvrtke PIS d.o.o. od 23. srpnja 
2013. (naša Klasa:350-02/13-01/10) 
kojom se ciljana izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja 
''Srebreno I'' radi usklađivanja 
prometnog rješenja planirane 
prometnice D4 i uvjeta gradnje za 
zonu ugostiteljsko-turističke namjene 
(TN1) ''Hotel Subrenum'' 

 provjera i usklađivanje odrednica za 
planiranje gospodarskih zona - 
pretežito uslužne (K1) te pretežito 
trgovačke (K2) namjene vezano za 
određivanje najniže kote uređenog 
terena, broja parkirnih mjesta 
(uključujući mjesta za osobe s 
invaliditetom) te ostalih pokazatelja, 

 ispravak tehničke pogreške (oznaka 
visine) na kartografskom prikazu 4.2. 
Način i uvjeti gradnje, u mjerilu 
1:2000 - usklađivanje s Odredbama za 
provođenje, 

 
Članak 2. 

 
Članak 6. mijenja se i glasi: 
Analizom stanja u prostoru uočena su 
pojedina planska ograničenja nastala kao 
posljedica neodgovarajućih kvantifikacijskih 
pokazatelja i odrednica Plana koji se odnose 
na zonu mješovite - pretežito poslovne 
namjene (M2) sjeveroistočno od glavne 
prometnice kroz naselje Srebreno (B1), zonu 
ugostiteljsko-turističke namjene (TN1) 
''Hotel Subrenum'' sjeverno od planirane 
prometnice (C4), dio zone ugostiteljsko-
turističke namjene (TN1) ''Kompleks 
Orlando'' - vila Jadranka te za planiranje 

gospodarskih zona - pretežito uslužne (K1) 
te pretežito trgovačke (K2) 
 
Zone predstavljaju centralno područje za 
urbanu afirmaciju naselja Srebreno kao 
administrativnog, poslovnog i kulturnog 
centra Općine Župa dubrovačka, a treba 
istaknuti da gospodarski procesi na području 
Općine uvjetuju reviziju utvrđenih planskih 
ograničenja i obveza. 
 

Članak 3. 
 
Članak 7. mijenja se i glasi: 
Osnovni cilj izrade Ciljanih izmjena i 
dopuna Plana je omogućiti izgradnju 
planiranih i rekonstrukciju postojećih 
prometnica te potaknuti kvalitetan urbani 
razvoj naselja Srebreno kao glavnog centra i 
urbanog središta Općine. 
 

Članak 4. 
 
Članak 9. mijenja se i glasi: 
Sukladno utvrđenom obuhvatu ciljanih 
izmjena i dopuna u članku 5. tijela i osobe 
koja za potrebe izrade Ciljanih izmjena i 
dopuna Urbanističkog plana uređenja 
''Srebreno I'' daju svoje prethodne zahtjeve i 
sudjeluju u postupku njegove izrade su: 

 Ministarstvo graditeljstva i 
prostornog uređenja, Ulica Republike 
Austrije 20, 10 000 Zagreb 

 Ministarstvo kulture, Uprava za 
zaštitu kulturnih dobara, 
Konzervatorski odjel u Dubrovniku, 
Cvijete Zuzorić  6, 20000 Dubrovnik 

 Agencija za upravljanje državnom 
imovinom, Ivana Lučića 6, 10 000 
Zagreb 
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 Ministarstvo regionalnog razvoja i 
fondova EU, Trg kralja Petra 
Krešimira IV br. 1, 10 000 Zagreb 

 Državna geodetska uprava, Područni 
ured za katastar, Dr. Ante Starčevića 
67, 20000 Dubrovnik 

 Hrvatska agencija za poštu i 
elektroničke telekomunikacije, 
Jurišićeva 13, 10000 Zagreb 

 Državna uprava za zaštitu i 
spašavanje, Područni ured 
Dubrovnik, Liechensteinov put 31, 
20000 Dubrovnik 

 Policijska uprava Dubrovačko-
neretvanske županije, Odjel 
upravnih, inspekcijskih i poslova 
zaštite i spašavanja, dr. Ante 
Starčevića 13, 20000 Dubrovnik 

 Hrvatske vode d.o.o., 
Vodnogospodarski odjel za vodno 
područje dalmatinskih slivova, Split, 
Vukovarska 8, 20000 Dubrovnik 

 Hrvatska elektroprivreda d.d., 
Distribucijsko područje Elektrojug, 
Nikole Tesle 3, 20000 Dubrovnik 

 Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma 
Split, Šumarija Dubrovnik, Miha 
Pracata 7/II, 20000 Dubrovnik 

 Hrvatske ceste d.o.o., Ispostava 
Dubrovnik, Vladimira Nazora 8, 
20000 Dubrovnik 

 Županijska uprava za ceste, 
Vladimira Nazora 8, 20000 
Dubrovnik 

 Zavod za prostorno uređenje 
Dubrovačko-neretvanske županije, 
Petilovrijenci 2, 20000 Dubrovnik 

 Županija Dubrovačko-neretvanska, 
Upravni odjel za prostorno uređenje i 
gradnju i zaštitu okoliša, Vukovarska 
16, 20000 Dubrovnik 

 Javna ustanova za upravljanje 
zaštićenim prirodnim vrijednostima 
na području Dubrovačko-neretvanske 
županije, Branitelja Dubrovnika 41, 
20000 Dubrovnik 

 Hrvatska komora arhitekata, 
Područni odbor Dubrovnik, Kralja 
Tomislava 7, 20000 Dubrovnik 

 
Rok za dostavu zahtjeva za izradu Ciljanih 
izmjena i dopuna plana je 15 dana od 
dostave ove Odluke. U slučaju da navedena 
tijela i osobe ne dostave svoje zahtjeve u 
navedenom roku smatrat će se da ih nemaju.  
 

Članak 5. 
 
Članak 12. mijenja se i glasi: 
Sredstva za izradu Ciljanih izmjena i dopuna 
osigurat će se sukladno: 

 Ugovoru o financiranju uređenja 
građevinskog zemljišta između 
Općine Župa dubrovačka i tvrtkom 
Brenum d.o.o. (Klasa: 350-02/13-
01/04, Ur. broj: 2117/08-02-13-4), 

 Ugovoru o financiranju uređenja 
građevinskog zemljišta između 
Općine Župa dubrovačka i tvrtkom 
''Hoteli Dubrovačka rivijera d.d.'' 
(Klasa: 350-02/13-01/9, Ur. broj: 
2117/08-02-13-3).  

 Ugovoru o financiranju uređenja 
građevinskog zemljišta između 
Općine Župa dubrovačka i tvrtkom 



Općina Župa dubrovačka               Službeni glasnik broj 15                Srebreno, 31. srpnja 2013. 
 

 
 

 
18 
 

 

PIS d.o.o. (Klasa: 350-02/13-01/10, 
Ur. broj: 2117/08-02-13-3),  

 
Članak 6. 

 
Sve nespomenute odredbe Odluke o izradi 
ciljanih izmjena i dopuna urbanističkog 
plana uređenja ''Srebreno 1'' (Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka 05/13) 
ostaju nepromijenjene. 
 

Članak 7. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 
objave u Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka. 
 
KLASA: 350-02/13-01/05 
URBROJ: 2117/08-02-13-8 
 
Srebreno, 31. srpnja 2013. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Mato Previšić, v.r.  

 
 
22. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka 08/09 i 6/13) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 2. sjednici 
održanoj 31. srpnja 2013. donijelo je: 
 

O D L U K U 
o prihvaćanju koncepta arhitektonsko-
urbanističkog rješenja za izdvojeni dio 

(građevina B) gospodarske zone 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. 
Sukladno Obrazloženju ovog Povjerenstva 
(KLASA: 350-01/13-01/3, URBROJ: 
2117/08-07-13-4) od 02. travnja2013. te 
Odluci Općinskog vijeća Općine Župa 
dubrovačka (KLASA: 350-01/13-01/3, 
URBROJ: 2117/08-02-13-5) od 03. travnja 
2013. kojima je prihvaćen koncept 
arhitektonsko-urbanističkog rješenja za 
gospodarsku zonu IV (kompleks Madeško) 
iz UPU-a ''Srebreno I'' od tvrtke SUB 
Dubrovnik d.o.o. (dopunjeno rješenje broj 1., 
projektant Palača Pile d.o.o.) investitor je 
imao obvezu dostaviti koncept 
arhitektonsko-urbanističkog rješenja za 
izdvojeni dio predmetne zone (jugoistočni 
dio izdvojen prometnicama oznaka C2 i D1) 
- građevinu B. 

Članak 2. 
Sukladno obrazloženju Povjerenstva za izbor 
arhitektonsko-urbanističkog rješenja 
formiranom od strane Općina Župa 
dubrovačka prihvaća se predmetni koncept 
arhitektonsko-urbanističkog rješenja za 
rješenja za izdvojeni dio (građevina B) 
gospodarske zone IV (kompleks Madeško) 
iz UPU-a Srebreno I   

 
Članak 3. 

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 4. 
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Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 
objave u Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka. 
 
KLASA: 350-01/13-01/3 
URBROJ: 2117/08-02-13-9 
 
Srebreno, 31. srpnja 2013. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Mato Previšić, v.r.  

 
 
23. 
 
Na temelju zahtjeva gosp. Ilije Jurkovića od 6. 
lipnja 2013., dopisa Ministarstva branitelja 
Klasa: 371-06/02-0001/1225, Urbroj:522-04/2-
13-15 od 18. srpnja 2013., članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka ("Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka" br. 8/09 i 6/13) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 2. 
sjednici održanoj 31. srpnja 2013. godine 
donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

1) Ukida se Zaključak Općinskog vijeća 
KLASA: 550-01/08-01/65, 
URBROJ: 2117/08-02/13-36 od 3. 
travnja 2013. 

2) Gosp. Iliji Jurkovići odobrava se 
isplata naknade za namirenje 
troškova vrijednosti komunalno 
opremljenog zemljišta u iznosu od 
235.875,00 kuna uvećanog za 
novčanu naknadu potrebnu za 
komunalno opremanje parcele, a koji 
iznos će se utvrditi naknadno po 
procjeni ovlaštenog sudskog vještaka 
i usvojit će se na prvoj slijedećoj 
sjednici Općinskog vijeća. 

3) Obvezuje se gosp. Ilija Jurković da u 
roku od godine dana od dana prijema 

novčanih sredstava iz prethodne 
točke započne sa gradnjom 
stambenog objekta, te da u istom 
roku vrati stan HZMO-u. 

4) U slučaju neispunjenja preuzetih 
obveza iz prethodne točke, dužan je 
gosp. Ilija Jurković vratiti iznos iz 
točke 2. ovog Zaključka sa 
zakonskim zateznim kamatama. 

5) Općinsko vijeće ovlašćuje Općinskog 
načelnika da potpiše Ugovor o isplati 
novčanih sredstava iz ovog 
Zaključka. 

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

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
 Dopisom od 6. lipnja 2013. gosp. Ilija 
Jurković obratio se Općini Župa dubrovačka 
tražeći žurno rješenje njegovog stambenog 
zbrinjavanja, jer da se isto rješava dugi niz 
godina, a nema naznaka da će isto biti riješeno u 
dogledno vrijeme. Naime, navodi da ima 
saznanja da Općina vodi postupak kupnje 
zemljišta za rješavanje njegovog stambenog 
pitanja, ali da taj postupak zbog ishođenja 
odgovarajućih dozvola može potrajati i oko 2 
godine. Upozorava da, njegovoj obitelji i njemu 
već duže vrijeme prijeti deložacija, obzirom da 
se nalazi u stanu koji je u vlasništvu Hrvatskog 
zavoda za mirovinsko osiguranje. Samo je 
pitanje dana kada će taj postupak biti do kraja i 
sproveden, a on i njegova obitelj deložirani. 
Stoga predlaže, da se postupak kupnje 
komunalno opremljenog građevinskog zemljišta 
obustavi, a da se novac namijenjen za kupnju 
istog isplati njemu osobno jer da ima ponudu za 
kupnju njemu odgovarajućeg zemljišta. Smatra 
da bi se ovim njegovo stambeno pitanje riješilo, 
a kroz to i zakonska obveza Općine Župa 
dubrovačka. 

Rješenjem Ministarstva hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata Klasa: UP/I-371-
06/02-0001/1225. Urbroj: 519-05-02-8 od 27. 
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prosinca 2002. godine gosp. Iliji Jurkoviću 
dodijeljen je kredit za izgradnju obiteljske kuće u 
visini od 56.000 Eura, sa osnova priznatog 
statusa HRVI 40%. 

Odredbom članka 40. st. 1. Zakona o 
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog 
rata i članova njihovih obitelji propisano je da su 
jedinice lokalne samouprave dužne u slučaju 
kada osoba iz članka 36. Zakona koristi stambeni 
kredit za izgradnju obiteljske kuće u mjestu  
prebivališta sukladno članku 39. st. 2. Zakona (u 
mjestu prebivališta u vrijeme stradavanja, 
odnosno u kojem ima prebivalište neprekidno 5 
godina od 1991. godine, ili je u tom mjestu 
boravio kao prognanik neprekidno 5 i više 
godina i pisanom izjavom pod materijalnom i 
kaznenom odgovornošću iskazao da se u tom 
mjestu želi trajno nastaniti, jer ga za to vežu 
obiteljske i druge prilike) ustupiti bez naknade 
građevinsko zemljište i komunalno opremanje. 

U postupku koji je uslijedio nedvojbeno 
je utvrđeno da gosp. Ilija Jurković ispunjava 
uvjete propisane Zakonom, za ustupanje 
komunalno opremljenog građevinskog zemljišta 
bez naknade. 

Kako Općina Župa dubrovačka u 
vrijeme podnošenja zahtjeva nije imala u svom 
vlasništvu adekvatno zemljište to je prethodno u 
svom Proračunu osigurala potrebna sredstva za 
kupnju, a nakon toga i raspisala javni pozivni 
natječaj za kupnju istoga. 

Točni su navodi gosp. Ilije Jurkovića da 
je u postupku između 5 pristiglih ponuda, kao 
najprihvatljivija ponuda izabrana čestica zemlje 
koja nema adekvatan kolni pristup zbog čega je 
potrebno ishoditi odgovarajuće dozvole kod 
nadležnog Ureda za izdavanje odobrenja za 
građenje. Isto tako točni su navodi da nije 
moguće sa sigurnošću utvrditi koliko će taj 
postupak vremenski trajati, jer isti ne ovisi o 
Općini Župa dubrovačka nego o nadležnom 
Uredu. Činjenica je da se Općina Župa 
dubrovačka u ovom predmetu rukovodila i 
ponašala pažnjom dobrog gospodara kod 
trošenje proračunskog novca, ali je razumljiva i 
bojazan gosp. Ilije Jurkovića da će se rješavanje 
ovog pitanja rastegnuti u ''nedogled'', te da s tim 
u svezi postoji opravdana mogućnost da će on i 

njegova obitelj biti deložirani prije konačnog 
rješenja kupnje zemljišta. Dakle, razumljiv je 
njegov zahtjev da osobno pokuša riješiti svoje 
stambeno pitanje neposrednom kupnjom 
odgovarajućeg zemljišta, ali se postavlja pitanje 
njegove zakonske opravdanosti.  

Stoga je dana 6. lipnja 2013. Općinski 
načelnik uputio dopis Nadležnom Ministarstvu 
branitelj i zatražio od istog da se izjasni da li: 

a) Općina Župa dubrovačka može 
gosp. Iliji Jurkoviću isplatiti novac u 
visini najpovoljnije ponude po 
raspisanom natječaju za kupnju 
zemljišta uvećano za naknadu za 
komunalno opremanje (u paušalnom 
iznosu po unaprijed utvrđenom 
vještačenju od strane ovlaštenog 
sudskog vještaka),  
ili 

b) gosp. Iliji Jurkoviću isplatiti novac u 
visini prosječne tržišne vrijednosti 
komunalno opremljenog 
građevinskog zemljišta, kako on to u 
svom zahtjevu i traži (temeljem 
vještačenja ovlaštenog sudskog 
vještaka)? 

 
Dopisom od 29. srpnja 2013. 

Ministarstvo branitelja izvijestilo je Općinu 
Župa dubrovačka da se gosp. Iliji Jurkoviću 
može isplatiti naknade za namirenje troškova 
vrijednosti komunalno opremljenog 
zemljišta, uz uvjet   da gosp. Ilija Jurković u 
roku od godine dana od dana prijema 
novčanih sredstava iz prethodne točke 
započne sa gradnjom stambenog objekta, 
odnosno da u istom roku vrati stan HZMO-u. 
 Uzimajući u obzir ovakovo činjenično 
stanje, poništen je prethodni zaključak te riješeno 
kao u izreci ovog zaključka. 
 
 
KLASA: 550-01/08-01/65   
URBROJ: 2117/08-02-13-42 
 
Srebreno, 31. srpnja 2013. 
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