
  

 S L U Ž B E N I   G L A S N I K 
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA 

 
 

 
Broj 16                     Godina  XIII. 

 

 
Srebreno, 13. rujna 2013. 

Uprava i uredništvo: 
Srebreno, - tel. 487 476 
List izlazi po potrebi. 

 
SADRŽAJ 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  
 

01. Zaključak o prihvaćanju 
polugodišnjeg izvješća proračuna 
Općine Župa dubrovačka……......1. 

02. Zaključak o prihvaćanju 
polugodišnjeg izvješća proračuna 
Općine Župa dubrovačka – 
konsolidirano…………………......1. 

03. Zaključak o kupnji zemljišta za 
izgradnju za Groblje Dubac….……2. 

04. Zaključak o pokretanju postupka 
zaključenja predugovora ugovora o 
kupnji zemljišta za groblje 
Dubac………………………….…..3. 

05. Odluka o zaključenju Dodatka 2. 
Ugovora o povjeravanju obavljanja 
komunalne djelatnosti na temelju 
pisanog ugovora……………….….3. 

_________________________________ 
 
01. 
 
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 3. sjednici 
održanoj  13. rujna 2013. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 
 Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća Izvješće o izvršenju 
proračuna Općine Župa dubrovačka za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. 
godine. 

 
Izvješće o izvršenju proračuna 

Općine Župa dubrovačka za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2013. godine sastavni 
je dio ovog zaključka i isto se ne objavljuje u 
Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka nego na oglasnoj ploči Općine. 
 
KLASA:  400-06/13-03/01  
URBROJ: 2117/08-02-13-2 
 
Srebreno, 13. rujna 2013. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, 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 3. sjednici 
održanoj  13. rujna 2013. godine donijelo je  

 
Z A K L J U Č A K 

 
Općinsko vijeće Općine Župa 

dubrovačka prihvaća Izvješće o izvršenju 
proračuna Općine Župa dubrovačka za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. 
godine - konsolidirano izvješće sa DV Župa 
dubrovačka. 

 
Izvješće o izvršenju proračuna 

Općine Župa dubrovačka za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2013. godine  –  
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konsolidirano izvješće sa DV Župa 
dubrovačka sastavni je dio ovog zaključka i 
isti se ne objavljuje u Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka nego na oglasnoj 
ploči Općine. 
 
KLASA:  400-06/13-03/02  
URBROJ: 2117/08-02-13-2 
 
Srebreno, 13. rujna 2013. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
03. 
 
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 3. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 13. 
rujna 2013. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se Ugovor o kupoprodaji 
zemljišta s Ljiljankom Butigan, Knegom 
Franom, Lujo Marijom i Tokić Nadom za 
kupnju 4407/9772 dijelova čest. zem. 82/1 
K.O. Čibača u površini od 4407 m2  u 
obuhvatu groblja, 134/903 dijelova čest. 
zem. 85 K.O. Čibača u površini od 134 m2 u 
obuhvatu groblja, 10/1147 dijelova čest. 
zem. 86 K.O. Čibača u površini od 10 m2 u 
obuhvatu groblja,1295/1368 dijelova čest. 
zem. 211/1 K.O. Čibača u površini od 1295 
m2 u obuhvatu groblja, 15955/49389 
dijelova čest. zem. 79/1 K.O. Čibača u 
površini od 15955 m2 u obuhvatu groblja i 
2691/49389 dijelova čest. zem. 79/1 K.O. 
Čibača u površini od 2691 m2 unutar DPU-a, 
ali izvan obuhvata groblja, čest. zem. 199 

K.O. Čibača u površini od 1141 m2 u 
obuhvatu groblja, čest. zem. 211/2 K.O. 
Čibača u površini od 85 m2 u obuhvatu 
groblja sve  Z.UL. 160 i 369 K.O. Čibača, za 
ukupnu cijenu od 4.963.032,00 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 i Dodatka 
ugovora o financiranju groblja Dubac od 8. 
4. 2013. zaključenog između Općine Župa 
dubrovačka i Grada Dubrovnika, a u kojem 
je naveden model financiranja u omjeru 76% 
Grad Dubrovnik i 24% Općina Župa 
dubrovačka. 

Ugovor o kupoprodaji sastavni je dio 
ovog Zaključka. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da 
potpiše Ugovor o kupoprodaji. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Zemljišta koja su predmet ove 

kupoprodaje u naravi su dio budućeg groblja 
na Dupcu, a model financiranja kupnje 
predmetnog zemljišta utvrđen je sukladno 
potpisanom Ugovoru i Dodatku I Ugovora o 
financiranju izgradnje sa Gradom 
Dubrovnikom.  

Tržišnu vrijednost predmetne 
nekretnine utvrdio je ovlašteni sudski vještak 
gosp. Mario Ivušić, d.i.g. u svom elaboratu 
od 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: 947-01/13-01/45 
URBROJ:2117/08-02-13-1 
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Srebreno, 13. rujna 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 3. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 13. 
rujna 2013. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Pokreće se postupak kupnje dijela 
nekretnina koja nose oznaku čest. zem. 82/1, 
83, 84, 81/3, 81/6, 81/10, 81/16 i 211/4 sve 
K.O. Čibača  (ukupne površine za otkup cca 
24000 m2). 

Prije zaključenja konačnog 
kupoprodajnog ugovora ugovorne strane 
zaključiti će Predugovor o kupoprodaji 
nekretnine dok se ne ispune formalni uvjeti 
za zaključenje predmetnog Ugovora 
(rješenje imovinskopravnih poslova). 
             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 i Dodatka 
ugovora o financiranju groblja Dubac od 8. 
4. 2013. zaključenog između Općine Župa 
dubrovačka i Grada Dubrovnika, a u kojem 
je naveden model financiranja u omjeru 76% 
Grad Dubrovnik i 24% Općina Župa 
dubrovačka. 

Predugovor ugovora o kupoprodaji 
sastavni je dio ovog Zaključka. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da 
potpiše Predugovor Ugovora o kupoprodaji. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Zemljišta koja su predmet ove 

kupoprodaje u naravi su dio budućeg groblja 
na Dupcu, a model financiranja kupnje 
predmetnog zemljišta utvrđen je sukladno 
potpisanom Ugovoru i Dodatku I Ugovora o 
financiranju izgradnje sa Gradom 
Dubrovnikom.  

Za čest. zem. koje su predmet 
Predugovora, ugovorne strane će zaključivati 
glavni ugovor o kupoprodaji prema dinamici 
uređenja zemljišnoknjižnog stanja za svaku 
pojedinu česticu nakon predočenja 
zemljišnoknjižnih izvadaka.  

Tržišnu vrijednost predmetnih 
nekretnina utvrdio je ovlašteni sudski vještak 
gosp. Mario Ivušić, d.i.g. u svom elaboratu 
od 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: 947-01/13-01/45 
URBROJ:2117/08-02-13-3 
 
Srebreno, 13. rujna 2013. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
05. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
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dubrovačka" br. 8/09 i 6/13), te članka 12. 
Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti 
na temelju pisanog ugovora (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', br.23/12, 
15/13) Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka na svojoj 3. održanoj dana 13. 
rujna 2013. godine donijelo je sljedeću 

 
O D L U K U  

o zaključivanju dodatka 2. Ugovoru o 
povjeravanju obavljanja komunalne 

djelatnosti 
na temelju pisanog ugovora na Održavanju i 
asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području 

Općine Župa dubrovačke 2013. godini 
 
 

Članak 1. 
Odobrava se zaključivanje Dodatka 2. 
Ugovoru o povjeravanju obavljanja 
komunalne djelatnosti na temelju pisanog 
ugovora na Održavanju i asfaltiranju 
nerazvrstanih cesta na području Općine Župa 
dubrovačke 2013. godini (U daljnjem tekstu: 
Dodatak 2. Ugovoru) s ponuditeljem 
TEHNOGRADNJA d.o.o., Podgaj 3A, 
Čajkovica, Mokošica, OIB: 89157818657.  
Dodatak 2. Ugovoru će se zaključiti radi 
odustajanja od dijela radova ugovorenih 
Ugovorom o povjeravanju obavljanja 
komunalne djelatnosti od 01. ožujka 2013., 
klasa: 340-03/13-01/01, urbroj: 2117/08-07-
13-7 (U daljnjem tekstu: Osnovni ugovor), te 
potrebe izvođenja dodatnih radova, a sve 
sukladno obrazloženju nadzornog inženjera 
Mate Malenice, dipl.ing.građ. od 25. 
kolovoza 2013. godine, koje čini sastavni dio 
ove Odluke.  
  

Članak 2. 
Općinsko vijeće Općine Župe dubrovačka 
ovlašćuje Općinskog načelnika Općine Župa 
dubrovačka da zaključi Dodatak 2. Ugovoru 
o povjeravanje obavljanja komunalne 

djelatnosti na temelju pisanog ugovora na 
Održavanju i asfaltiranju nerazvrstanih cesta 
na području Općine Župa dubrovačka u 
2013. godini s ponuditeljem Tehnogradnja 
d.o.o., Podgaj 3A, Čajkovica, Mokošica, 
OIB: 89157818657.  
  

Članak 3. 
Ova Odluka Općinskog vijeća Općine Župe 
dubrovačke je konačna. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Općinski načelnik Općine Župa dubrovačka 
je na temelju Odluke o obavljanju 
komunalnih djelatnosti na temelju pisanog 
ugovora (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', br. 23/12) i Odluke o odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje 
obavljanja komunalne djelatnosti na temelju 
pisanog ugovora na Održavanju i asfaltiranju 
nerazvrstanih cesta na području Općine Župa 
dubrovačke 2013. godini, koje je donijelo 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
29. sjednici dana 28. veljače 2013., zaključio 
ugovor s ponuditeljem Tehnogradnja d.o.o., 
Podgaj 3A, Čajkovica, Mokošica, OIB: 
89157818657.  
Sukladno članku 12. Odluke o obavljanju 
komunalnih djelatnosti na temelju pisanog 
ugovora (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', br. 23/12,15/13) Odluku o 
zaključivanju dodatka ugovoru za dodatne 
radove za povjeravanje obavljanja 
komunalne djelatnosti na temelju pisanog 
ugovora na Održavanju i asfaltiranju 
nerazvrstanih cesta na području Općine Župa 
dubrovačke 2013. godini donosi Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka sukladno 
obrazloženom prijedlogu Povjerenstva, koje 
je utvrdio Općinski načelnik Općine Župa 
dubrovačka i proslijedio ga Općinskom 
vijeću Općine Župa dubrovačka.  
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Povjerenstvo predlaže zaključivanje Dodatka 
2. Ugovoru sukladno obrazloženju 
nadzornog inženjera Mate Malenice, 
dipl.ing.građ. od 25. kolovoza 2013. godine, 
koje čini sastavni dio ove Odluke. U skladu s 
navedenim obrazloženjem potrebno je 
odustati od dijela već ugovorenih radova, te 
izvršiti dodatne radove koji nisu obuhvaćeni 
Osnovnim ugovorom, a koji se odnose na 
povećanje stvarnih količina nekih stavaka 
ugovorenih radova i nisu se mogli 
predvidjeti Osnovnim ugovorom. 
   
 
Pouka o pravnom lijeku: 
Protiv ove odluke Općinskog vijeća Općine 
Župe dubrovačke nije dopuštena žalba već se 
može pokrenuti upravni spor pred Upravnim 
sudom Republike Hrvatske u roku 30 dana 
od primitka iste. 
 
KLASA: 340-03/13-01/01                                                              
URBROJ: 2117/08-02-13-14 
                                                                                           
Srebreno, 13. rujna 2013.                                                                                                                                          

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Mato Previšić, v.r.  

 
 


