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OPĆINSKO VIJEĆE  
 
01.  
 
Na temelju članka 14. i 37. Zakona o 
proračunu ("Narodne novine" br. 87/08) i 
članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačk++a", br. 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 5. 
sjednici održanoj 26. studenog 2013. godine 
donijelo je  
 

IZMJENE I DOPUNE 
Odluke o izvršavanju Proračuna  

Općine Župa dubrovačka za 2013.                                                                 
 
 

U Odluci o izvršavanju Proračuna 
Općine Župa dubrovačka za 2013. godinu 
(„Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka, 
broj 23/12 i 4/13) u članku 3. iznos 
„62.561.790,00 kn“ mijenja se u iznos 
„52.138.325,00 kn“. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osam 
dana nakon objave u „Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka“, a primjenjuje se 
od 1. siječnja 2013. godine. 
 

KLASA: 400-06/12-03/01 
URBROJ: 2117/08-02-13-3 
 
Srebreno, 26. studenoga 2013. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 
Mato Previšić, v.r.  

 
 
02. 
 
Na temelju članka 28. 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, 90/11, 
144/12 i 94/13) i članka 34. Statuta Općine 
Župa dubrovačka («Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka», broj 8/09 i 6/13), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
5. sjednici održanoj dana 26. studenog 2013. 
godine, donijelo je  
 

 
IZMJENE I DOPUNE 

Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2013. 

 
 

 Program održavanja komunalne 
infrastrukture za 2013. godinu („Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka“, broj 
23/12 i 4/13) mijenja se na slijedeći način: 
 
 U podnaslovu „Predmet programa“ u 
drugom pasusu riječi „u ukupnom iznosu od 
4.644.000,00 kuna“ mijenjaju se u „u 
ukupnom iznosu od 4.312.600,00 kuna“  
 
 U podnaslovu „2.7. Održavanje 
nogostupa na razvrstanim i nerazvrstanim 
cestama“ riječi „u iznosu od 2.284.000,00 
kuna“ mijenjaju se u „u iznosu od 
1.922.600,00 kuna“. 
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 U podnaslovu „3. Održavanje javne 
rasvjete“ riječi „u iznosu od 960.000,00 
kuna“ mijenjaju se u „u iznosu od 
990.000,00 kuna“. 
 

 Ove Izmjene i dopune  Programa 
stupaju na snagu osam dana nakon objave u 
"Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka", a primjenjivat će se tijekom 
2013. godine. 
 
KLASA: 363-01/12-01/130 
URBROJ: 2117/08-02-13-3 
 
Srebreno, 26. studenoga 2013. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
03. 
 
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, 90/11, 
144/12 i 94/13) i članka 34. Statuta Općine 
Župa dubrovačka («Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka», broj 8/09 i 6/13), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
5. sjednici održanoj dana 26. studenog 2013. 
godine, donijelo je  
 

IZMJENE I DOPUNE 
Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2013. godinu                                                                 
 
Program gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2013. godinu 
(„Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka, 
broj 23/12 i 9/13) mijenja se na slijedeći 
način: 
 

U trećem pasusu riječi „u iznosu od 
2.800.000,00 kuna.“ mijenja se u „u iznosu 
od 3.000.000,00 kuna.“ 
 
U podnaslovu „Ulaganja u groblja“ u 
drugom pasusu riječi „u iznosu od 
21.683.000,00 kn“ mijenjaju se u „u iznosu 
od 12.932.000,00 kuna“. 
 
U podnaslovu „Ulaganja u nerazvrstane 
ceste“ u prvom pasusu, prva točka se briše, u 
drugoj točki  „u iznosu od 300.000,00 kn“ 
mijenja se u „u iznosu od 315.000,00 kn“, 
treća točka se briše, a u drugom pasusu riječi 
„u iznosu od 730.000,00 kn“ mijenjaju se u 
„u iznosu od 315.000,00 kn“ i riječi „iznos 
od 560.000,00 kn“ mijenja se u „iznos od 
315.000,00 kn“.  
 
U podnaslovu „Ulaganja u javno prometne 
površine“ u prvom pasusu, prva točka riječi 
„u iznosu od 200.000,00 kn“ mijenjaju se u 
„u iznosu od 210.000,00 kn“, u trećem 
pasusu riječi „u iznosu od 287.000,00 kn“ 
mijenjanju se u „u iznosu 297.000,00 kn“, a 
riječi „iznos od 280.000,00 kn“ u „iznos od 
290.000,00 kn“.   

 
U podnaslovu „Ulaganja u javnu rasvjetu“ u 
drugom pasusu u prvoj točki „u iznosu od 
115.000,00 kn“ mijenja se u „u iznosu od 
117.000,00 kn“, u četvrtoj točki „u iznosu od 
600.000,00 kn“ mijenja se u „u iznosu od 
500.000,00 kn“, a u trećem pasusu riječi „u 
iznosu od 1.115.000,00 kn“ mijenjaju se u „u 
iznosu od 1.117.000,00 kn“ i „iznos od 
560.000,00 kn“ u „iznos od 995.000,00 kn“.  
 
Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na 
snagu osam dana nakon 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: 2117/08-02-13-3 
 
Srebreno, 26. studenoga 2013. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
04. 
 
Na temelju članka 3. stavka 13. 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, 90/11, 
144/12 i 94/13) i članka 34. Statuta Općine 
Župa dubrovačka («Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka», broj 8/09 i 6/13), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
5. sjednici održanoj dana 26. studenog 2013. 
godine, donijelo je  
 

IZMJENE I DOPUNE 
Programa obavljanja komunalnih 
djelatnosti od lokalnog značenja 

za Općinu Župa dubrovačka u 2013. 
godini 

 
 Program obavljanja komunalnih 
djelatnosti od lokalnog značenja za Općinu 
Župa dubrovačka u 2013. godini („Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka“, broj 
23/12 i 4/13) mijenja se na slijedeći način: 
 

 U podnaslovu „1. Održavanje izvora i 
javnih fontana“ riječi „Procjena 
troškova:……70.000,00 kn“ mijenjaju se u 
„Procjena troškova:……..50.000,00 kn“. 
 
 U podnaslovu „7. Uređenje i 
održavanje okoliša škola, dječjih i školskih 
igrališta“ riječi „Procjena 
troškova:……110.000,00 kn“ mijenjaju se u 

„Procjena troškova:……..162.000,00 kn“. 
 
 U podnaslovu „9. Održavanje crkvica i 
ostalih spomenika kulture“ riječi „Procjena 
troškova:……150.000,00 kn“ mijenjaju se u 
„Procjena troškova:….110.000,00 kn“. 
 
 Podnaslov „12. Održavanje i uređenje 
javne hidrantske mreže“ briše se. 
 
 Ove Izmjene i dopune  Programa 
stupaju na snagu osam dana nakon objave u 
"Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka", a primjenjivat će se tijekom 
2013. godine. 
 
KLASA: 363-01/12-01/132 
URBROJ: 2117/08-02-13-3 
 
Srebreno, 26. studenoga 2013. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, 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 5. 
sjednici održanoj 26. studenog 2013. godine, 
donijelo je  
 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
utroška sredstava od naknade za 
eksploataciju mineralnih sirovina  

u 2013. 
 

Program utroška sredstava od 
naknade za eksploataciju mineralnih sirovina 
u 2013. godini (''Službeni glasnik Općine 
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Župa dubrovačka'', broj 23/12) mijenja se na 
slijedeći način: 

 
U članku 2. „u iznosu od 100.000,00 

kn“ mijenja se u „u iznosu od 50.000,00 kn“.  
 

Ove Izmjene i dopune Programa 
stupaju na snagu osam dana nakon objave u 
„Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka“, a primjenjivat će se tijekom 
2013. godine.  
 
KLASA: 310-17/12-01/02 
URBROJ: 2117/08-02-13-2 
 
Srebreno, 26. studenoga 2013. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, 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 5. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 26. 
studenoga 2013. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se Ugovor o kupoprodaji 
zemljišta s gosp. Marinom Zecom za kupnju 
čest. zem. 948 Z.UL. 154 K.O. Čibačai u 
površini od 166 m2, po cijeni od 150 €/m2 
(slovima: stopedesetEUR-a) plativo u 
kunama po srednjem tečaju HNB na dan 
isplate. 

 
Ovlašćuje se općinski načelnik da 

potpiše Ugovore o kupoprodaji. 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Ponudom od 23. listopada 2013. 
Marin Zec ponudio je Općini Župa 
dubrovačka na prodaju cjelinu vlasničkih 
prava čest. zem. 948 k.o. Čibača, obzirom da 
će se veći dio (75%) iste iskoristiti za 
proširenje ceste LC 69050 dionica Mljekara-
Manadaljena, sa oborinskom kanalizacijom i 
pješačkim nogostupom, sve prema snimci 
izrađenoj od strane Ureda ovlaštenog 
inženjera geodezije Mija Penda, 
dipl.ing.geod., a da mu je preostali dio od 
cca 59 čm u potpunosti neupotrebljiv.   

Vrijednost predmetne nekretnine 
utvrđena je sukladno pozivnom natječaju od 
15. rujna 2010. godine. 

Obzirom na značaj projekta koji se 
izvodi kao i o činjenici da preostali dio 
predmetne nekretnine nije upotrebljiv za 
prodavatelja riješeno je kao u izreci ovog 
zaključka. 
 
KLASA: 947-01/13-01/62 
URBROJ:2117/08-02-13-3 
 
Srebreno, 26. studenoga 2013. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
07. 
 
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 5. sjednici 
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održanoj 26. studenoga 2013. godine 
donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

1) Gosp. Iliji Jurkovići odobrava se 
isplata naknade za komunalno 
opremanje parcele u iznosu od 
57.079,78 kuna, a koji iznos je 
utvrđen po procjeni ovlaštenog 
sudskog vještaka gosp. Zlatka 
Bendera, d.i.g. od listopada 2013. 

2) Općinsko vijeće ovlašćuje Općinskog 
načelnika da potpiše Dodatak I 
Ugovora o isplati novčanih sredstava. 

3) Ovlašćuje se Odsjek za opće i pravne 
poslove da pripremi nacrt Dodatka I 
Ugovora iz ovog Zaključka. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
 Točkom 2. Zaključka KLASA: 550-
01/08-01/65, URBROJ: 2117/08-02-13-42 
od 31. srpnja 2013. utvrđeno je da će se 
gosp. Iliji Jurkoviću isplatiti novčana 
naknada za komunalno opremanje parcele, a 
koji iznos da će se utvrditi naknadno po 
procjeni ovlaštenog sudskog vještaka. 

S tim u svezi općinski načelnik 
zatražio je od ovlaštenog sudskog vještaka 
gosp. Zlatka Bendera d.i.g., da izvrši 
procjenu vrijednosti komunalnih priključaka 
u k.o. Čibači, konkretno za česticu zemlje 
koja je u prethodnom postupku trebala biti 
dodijeljena gosp. Iliji Jurkoviću. Ova 
katastarska općina u naravi predstavlja 
prosječnu vrijednost, ako se uzme u obzir da 
se k.o. Čibača nalazi između katastarskih 
općina gornjih sela i katastarskih općina uz 
samo more.   

Dana 14. listopada 2013. ovlašteni 
sudski vještak dostavio je predmetnu 
procjenu te utvrdio da vrijednost komunalnih 

priključaka za predmetnu parcelu u k.o. 
Čibači iznosi 57.079,78 kuna. 

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

 
KLASA: 550-01/08-01/65   
URBROJ: 2117/08-02-13-45 
 
Srebreno, 26. studenoga 2013. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, 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 5. 
sjednici, održanoj 26. studenoga 2013., 
godine donijelo je  
 

RJEŠENJE 
o prijedlogu razrješenja člana Nadzornog 

odbora Groblje d.o.o. 
 

I. 
U Nadzornom odboru tvrtke Groblje d.o.o. 
predlaže se razrješenje: 
 
gosp. Nikole Bogoja 
 

II. 
Ovo rješenje stupa na snagu dana kad je 
doneseno, a objavit će se u ''Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka''. 
 
KLASA: 013-03/13-11/05 
URBROJ: 2117/08-02-13-1 
 
Srebreno, 26. studenoga 2013. 
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Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Mato Previšić, v.r.  

 
 
09. 
 
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 5. 
sjednici, održanoj 26. studenoga 2013., 
godine donijelo je  
 

RJEŠENJE 
o prijedlogu imenovanju člana Nadzornog 

odbora Groblje d.o.o. 
 

I. 
U Nadzorni odbor tvrtke Groblje d.o.o. 
predlaže se imenovanje: 
 
gosp. Željka Volarića 
 

II. 
Ovo rješenje stupa na snagu dana kad je 
doneseno, a objavit će se u ''Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka''. 
 
KLASA: 013-03/13-11/05 
URBROJ: 2117/08-02-13-2 
 
Srebreno, 26. studenoga 2013. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, 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 5. 
sjednici, održanoj 26. studenoga 2013., 
godine donijelo je  
 

RJEŠENJE 
o prijedlogu razrješenja člana Nadzornog 

odbora Župa dubrovačka d.o.o. 
 

I. 
U Nadzornom odboru tvrtke Župa 
dubrovačka d.o.o. predlaže se razrješenje: 
 
gosp. Ivo Miletić 
 

II. 
Ovo rješenje stupa na snagu dana kad je 
doneseno, a objavit će se u ''Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka''. 
 
KLASA: 013-03/13-11/03 
URBROJ: 2117/08-02-13-1 
 
Srebreno, 26. studenoga 2013. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
11. 
 
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 5. 
sjednici, održanoj 26. studenoga 2013., 
godine donijelo je  
 

RJEŠENJE 
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o prijedlogu imenovanju člana Nadzornog 
odbora Župa dubrovačka d.o.o. 

 
I. 

U Nadzorni odbor tvrtke Župa dubrovačka 
d.o.o. predlaže se imenovanje : 
 
gosp. Antuna Bačića 
 

II. 
Ovo rješenje stupa na snagu dana kad je 
doneseno, a objavit će se u ''Službenom 
glasniku Dubrovačko-neretvanske županije''. 
 
KLASA: 013-03/13-11/03 
URBROJ: 2117/08-02-13-2 
 
Srebreno, 26. studenoga 2013. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
12.  
 
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 5. 
sjednici, održanoj 26. studenoga 2013., 
godine donijelo je  
 

RJEŠENJE 
o prijedlogu razrješenja člana Nadzornog 

odbora Mlini d.o.o. 
 

I. 
U Nadzornom odboru tvrtke Mlini d.o.o. 
predlaže se razrješenje: 
 
gosp. Vlatka Vuletića 

II. 

Ovo rješenje stupa na snagu dana kad je 
doneseno, a objavit će se u ''Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka''. 
 
KLASA: 013-03/13-11/04 
URBROJ: 2117/08-02-13-1 
 
Srebreno, 26. studenoga 2013. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
13. 
 
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 5. 
sjednici, održanoj 26. studenoga 2013., 
godine donijelo je  
 

RJEŠENJE 
o prijedlogu imenovanju člana Nadzornog 

odbora Mlini d.o.o. 
 

I. 
U Nadzorni odbor Mlini d.o.o. predlaže se 
imenovanje : 
 
gđe. Vinke Zec 
 

II. 
Ovo rješenje stupa na snagu dana kad je 
doneseno, a objavit će se u ''Službenom 
glasniku Dubrovačko-neretvanske županije''. 
 
KLASA: 013-03/13-11/04 
URBROJ: 2117/08-02-13-2 
 
Srebreno, 26. studenoga 2013. 
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Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
14. 
 
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 5. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 26. 
studenoga 2013. godine donijelo je  

 
Z A K L J U Č A K 

 
Prima se na znanje Izvješće Ureda 

Državne revizije o obavljenoj reviziji 
učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta 
u Općini Župa dubrovačka. 
 
KLASA: 041-01/13-01/05 
URBROJ:2117/08-02-13-3 
 
Srebreno, 26. studenoga 2013. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
15. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13) i članka 5. 
Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti 
na temelju pisanog ugovora (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj 
23/12, 15/13 i 18/13) , Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 5. sjednici 
održanoj 26. studenog 2013. godine, donijelo 
je slijedeću 

 
O D L U K U 

1. Prihvaća se Ponuda – sa cjenikom 
dimnjačarskih usluga dimnjačarskog 
obrta DIMNJAČAR NENADIĆ vl. 
Josipa Nenadića iz Slavonskog 
Broda, V. Bacha 32 od 06. studenoga 
2013. godine za obavljanje 
komunalne djelatnosti dimnjačarskih 
poslova na području Općine Župa 
dubrovačka za period od godine dana 
u ukupnom iznosu do 3.000,00 kuna.  

 
2. Ponuda – sa cjenikom dimnjačarskih 

usluga od 06. studenoga 2013.g. 
sastavni je dio ove Odluke i 
Ugovora. 
 

3. Ovlašćuje se Općinski načelnik za 
potpis Ugovora s ponuditeljem. 
 

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

 
Sukladno Odluci o obavljanju 

komunalnih djelatnosti na temelju pisanog 
ugovora (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 23/12, 15/13 i 18/13) na 
traženje Općine Župa dubrovačka 
dimnjačarski obrt DIMNJAČAR NENADIĆ 
vl. Josipa Nenadića iz Slavonskog Broda, V. 
Bacha 32 dostavio je dana 06. studenoga 
2013. godine prihvatljivu ponudu sa 
cjenikom dimnjačarskih usluga za obavljanje 
komunalne djelatnosti dimnjačarskih 
poslova na području Općine Župa 
dubrovačka za period od godine dana 
ukupnom iznosu do 3.000,00 kuna.  

Obzirom da je člancima 3. i 5. 
navedene Odluke propisano da odluku o 
odabiru ponuditelja donosi Općinsko vijeće, 
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a ugovor s odabranim ponuditeljem sklapa 
Općinski načelnik riješeno je kao u izreci 
ove Odluke. 
 
KLASA: 363-01/13-01/58 
URBROJ: 2117/08-02-13-4 
 
Srebreno, 26. studenoga 2013. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
16. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka 08/09 i 6/13), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 5. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 26. 
studenoga 2013. godine donijelo je  
 

ZAKLJUČAK 
 
kojim se prihvaća Dodatak I Ugovoru o 
financiranju uređenja građevinskog zemljišta 
između OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA, 
Srebreno, Vukovarska 48, OIB: 
26643690230, zastupane po Općinskom 
načelniku Silviu Nardelliu (u daljnjem 
tekstu: Općina) s jedne strane i tvrtke PIS 
d.o.o., Zagreb, Vitezićeva 2, OIB: 
78839398048, zastupane po gosp. Krešimiru 
Ćurkoviću (u daljnjem tekstu: Investitor), 
 

1) Predmetni Dodatak Ugovoru sastavni 
je dio ovog Zaključka. 

2) Ovlašćuje se Općinski načelnik za 
potpis Dodatka Ugovoru. 

 
KLASA: 350-02/13-01/10 
URBROJ: 2117/08-02-13-4 
 
Srebreno, 26. studenoga 2013. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
17. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka 08/09 i 6/13), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 5. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 26. 
studenoga 2013. godine donijelo je  
 

ZAKLJUČAK 
 
kojim se prihvaća Dodatak I Ugovoru o 
financiranju uređenja građevinskog zemljišta 
između OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA, 
Srebreno, Vukovarska 48, OIB: 
26643690230, zastupane po Općinskom 
načelniku Silviu Nardelliu (u daljnjem 
tekstu: Općina) s jedne strane i tvrtke 
HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA 
d.d., Mlini, Šetalište Marka Marojice 40, 
OIB: 37194694568, zastupane po gosp. 
Mariju Borasu, operativnom direktoru i 
gosp. Mariu Matkoviću, zamjeniku 
operativnog direktora, (u daljnjem tekstu: 
Investitor) 
 

1) Predmetni Dodatak Ugovoru sastavni 
je dio ovog Zaključka. 
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2) Ovlašćuje se Općinski načelnik za 
potpis Dodatka Ugovoru. 

 
KLASA: 350-02/13-01/09 
URBROJ: 2117/08-02-13-4 
 
Srebreno, 26. studenoga 2013. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
18. 
 
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 5. sjednici Općinskog vijeća 
održanoj dana 26. studenoga 2013. godine 
donijelo je  
 

O D L U K U 
o ukidanju statusa javnog dobra  

dijela nekretnine (puta) 
 

I 
Utvrđuje se da je trajno prestala potreba 
korištenja 28/1073 dijelova čest. zem. 
1442/1 k.o. Brašina, odnosno 28 čm, upisano 
u zemljišnim knjigama kao put, i to upravo 
onaj dio koji je temeljem prijedloga 
parcelacije ušao u sastav nove čestice zemlje 
koja služi za redovitu upotrebu utvrđene 
Rješenjem Upravnog odjela za prostorno 
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, o 
utvrđivanju građevne čestice KLASA: 
UP/I350-07/13-03/23, URBROJ: 2117/1-
23/1-7-13-8 od 18. listopada 2013. (PRILOG 
I). 

 
II 

Slijedom utvrđenog u točci I. ukida se status 
javnog dobra u općoj uporabi (puta) 28/1073 
dijelova čest. zem. 1442/1 k.o. Brašina, 
upisano u zemljišnim knjigama kao put, i to 
upravo onaj dio koji je temeljem prijedloga 
parcelacije ušao u sastav nove čestice zemlje 
koja služi za redovitu upotrebu utvrđene 
Rješenjem Upravnog odjela za prostorno 
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, o 
utvrđivanju građevne čestice KLASA: 
UP/I350-07/13-03/23, URBROJ: 2117/1-
23/1-7-13-8 od 18. listopada 2013. (PRILOG 
I). 
 

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: 947-01/13-01/15 
URBROJ: 2117/08-02-13-2 
 
Srebreno, 26. studenoga 2013. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
19. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
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dubrovačka'', broj 08/09 i 6/13), i članka 
103. Zakona o cestama (''Narodne novine'', 
broj: 84/11), Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka na 5. sjednici Općinskog vijeća 
održanoj dana 26. studenoga 2013. godine 
donijelo je  
 

O D L U K U 
o ukidanju statusa javnog dobra  

dijela nekretnine (puta) 
 

I 
Utvrđuje se da je trajno prestala potreba 
korištenja 64/960 dijelova čest. zem. 801 
k.o. Makoše, odnosno 64 čm, označenih na 
preglednom nacrtu izrađenom od strane 
tvrtke Geoplan d.o.o. od 21. listopada 2013., 
koji je sastavni dio ove Odluke (PRILOG I). 
 

II 
 
Slijedom utvrđenog u točci I. ukida se status 
javnog dobra u općoj uporabi (puta) 64/960 
dijelova čest. zem. 801 k.o. Makoše 
označenih na preglednom nacrtu izrađenom 
od strane tvrtke Geoplan d.o.o. od 21. 
listopada 2013. 
 

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: 947-01/13-01/53 
URBROJ: 2117/08-02-13-2 

 
Srebreno, 26. studenoga 2013. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
20. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 08/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 5. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 26. 
studenoga 2013. godine donijelo je  

 
ZAKLJUČAK 

 
Prihvaća se Ugovor o međusobnim pravima i 
obvezama u svezi gradnje pristupne 
prometnice s Marijom Mišić, Čibača, Put 
Pera Kojakovića 188, OIB: 11063481832, 
po opunomoćeniku Mariji Majstorović, 
Komolac, Tenturija 18, OIB: 58895155754 
(u daljnjem tekstu: Investitor). 
 

1) Predmetni Ugovor sastavni je dio 
ovog Zaključka. 

2) Ovlašćuje se Općinski načelnik za 
potpis Ugovora. 

 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
Sukladno zahtjevu investitora, za izdavanje 
suglasnosti za izgradnju pristupne 
prometnice na dijelu čest. zem. 529/4 (k.o. 
Čibača - stara izmjera) tj. na dijelu čest. zem. 
483/1 (k.o. Čibača - nova izmjera), sa 
pratećom infrastrukturom te kolni priključak 
na postojeću  ulicu Pera Kojakovića, čest. 
zem. 963/4 (k.o. Čibača - stara izmjera) tj. 
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čest. zem. 1225/3 (k.o. Čibača - nova 
izmjera), a prema Idejnom projektu 
izrađenom od strane SKLOP-ING d.o.o. iz 
Mlina, oznaka projekta 07/13, a sve 
sukladno članku 122. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07, 
38/09, 55/11, 90/11, 50/12) rješava se kao u 
izreci ovog zaključka. 
 
KLASA: 350-07/13-01/64 
URBROJ: 2117/08-02-13-2 
 
Srebreno, 26. studenoga 2013. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
21. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 08/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 5. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 26. 
studenoga 2013. godine donijelo je  

 
ZAKLJUČAK 

 
Prihvaća se Ugovor o međusobnim pravima i 
obvezama u svezi gradnje pristupne 
prometnice sa Barbarom Grbić, Mlini, 
Rivijera 10, OIB: 60480933056, Adolfom 
Grbić, Mlini, Rivijera 10, OIB: 
97435057874, Perom Grbić, Mlini, Rivijera 
10, OIB: 46400659006, Anom Grbić, Mlini, 
Rivijera 10, OIB: 96053216471 (u daljnjem 
tekstu: Investitori). 
 

1) Predmetni Ugovor sastavni je dio 
ovog Zaključka. 

2) Ovlašćuje se Općinski načelnik za 
potpis Ugovora. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Sukladno zahtjevu investitora, za izdavanje 
suglasnosti za izgradnju pristupne 
prometnice na dijelu čest. zem. 761, 759/2, 
758, 756 (k.o. Brašina - stara izmjera) tj. na 
dijelu čest. zem. 1628, 1629, 1630, 1634, 
1637 (k.o. Brašina - nova izmjera), sa 
pratećom infrastrukturom te kolni priključak 
na postojeću državnu cestu D8, čest. zem. 
1526 (k.o. Brašina - stara izmjera) tj. čest. 
zem. 2240 (k.o. Brašina - nova izmjera), a 
prema Idejnom projektu izrađenom od strane 
PAMM ING-INVEST d.o.o. iz Dubrovnika, 
oznaka projekta 1-02/12 IP-2, a sve sukladno 
članku 122. Zakona o prostornom uređenju i 
gradnji (Narodne novine 76/07, 38/09, 
55/11, 90/11, 50/12) rješava se kao u izreci 
ovog zaključka. 
 
KLASA: 350-07/13-01/72 
URBROJ: 2117/08-02-13-2 
 
Srebreno, 26. studenoga 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 5. sjednici 
održanoj 26. studenoga 2013. donijelo je: 
 

ZAKLJUČAK 
o pristupanju Sporazumu gradonačelnika 
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(eng. Covenant of Mayors - CoM) 
 

 
I. 

Općina Župa dubrovačka pristupa 
Sporazumu gradonačelnika (eng. Covenant 
of Mayors - CoM) 

 
II. 

Daje se mandat Općinskom načelniku za 
potpisivanje Sporazuma gradonačelnika 
(eng. Covenant of Mayors - CoM) 

 
III. 

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: 302-02/13-01/06 
URBROJ: 2117/08-02-13-2 
 
Srebreno, 26. studenoga 2013. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
23. 
 
Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti 
prometa na cestama (Narodne novine 67/08, 
48/10 i 74/11), uz prethodnu suglasnost 
Policijske uprave Dubrovačko – neretvanske 
Broj: 511-03-03/2-3360/1-13 od 15. 
studenoga 2013., članka 34. Statuta Općine 
Župa dubrovačka (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 

5. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 
26. studenoga 2013. godine donijelo je  
 

O D L U K U 
o postavljanju umjetnih izbočina za 

usporavanje prometa 
 

Članak 1. 
 

Donosi se Odluka o postavljanju 
umjetnih izbočina za usporavanje prometa u 
naseljima Čibača i Mlini. 

 
Članak 2. 

 
Umjetne izbočine za usporavanje 

prometa postaviti će se: 
1. na lokalnoj cesti broj: 69050, 

pored zgrada stare i nove 
osnovne škole, 

2. na nerazvrstanoj cesti, ulica Put 
dr. A. Starčevića 

3. na ulici Šetalište Marka Marojice. 
 

Članak 3. 
 

 Umjetne izbočine postaviti će se 
sukladno Prometnim projektima od svibnja i 
srpnja 2013. izrađenim od strane Županijske 
uprave za ceste dubrovačko-neretvanske 
županije, a koji su sastavni dio ove Odluke. 
 

Članak 4. 
 
Ova Odluka stupa na snagu u roku 8 

dana od objave u ''Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka''. 
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