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01. 
 
Na temelju članka 14. i 37. Zakona o 
proračunu ("Narodne novine" br. 87/08 i 
136/12) i članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka", br. 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 9. 
sjednici održanoj 29. svibnja 2014. godine 
donijelo je  
 

IZMJENE I DOPUNE 
Odluke o izvršavanju Proračuna  

Općine Župa dubrovačka za 2014. godinu                         
 

Članak 1. 
 

U Odluci o izvršavanju Proračuna 
Općine Župa dubrovačka za 2014. godinu 
(„Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka, 
broj 26/12) u članku 3. iznos „60.066.600,00 
kn“ mijenja se u iznos „70.256.628,44 kn“. 
 

Članak 2. 
 

 U članku 6. iza stavka 5. dodaje se 
novi stavak koji glasi: 
 
„Proračunski korisnici po godišnjem 
obračunu nisu obvezni višak prihoda vratiti u 
Proračun općine već ga rasporediti po 
konačnom konsolidiranom rasporedu općine 
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(za poslovanje u idućoj godini, kapitalna 
ulaganja i sl.).“  

 
Članak 3. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu osam 
dana nakon objave u „Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka“, a primjenjuje se 
od 1. siječnja 2014. godine. 
 
KLASA: 400-06/13-03/4 
URBROJ: 2117/08-02-14-2 
 
Srebreno, 29. svibnja 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
02. 
 
Na temelju članka 28. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu («Narodne 
novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 
82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 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 9. 
sjednici održanoj dana 29. svibnja 2014., 
donijelo je  
 
 

IZMJENE I DOPUNE 
Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2014. godinu 
 
 

 Program održavanja komunalne 
infrastrukture za 2014. godinu („Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka“, broj 
26/12) mijenja se na slijedeći način: 
 

 U podnaslovu „Predmet programa“ u 
drugom pasusu riječi „u ukupnom iznosu od 
5.280.000,00 kuna“ mijenjaju se u „u 
ukupnom iznosu od 5.310.000,00 kuna“  
 
 U podnaslovu „1.1. Održavanje 
zelenih javnih površina“ riječi „u iznosu od 
1.500.000,00 kuna“ mijenjaju se u „u iznosu 
od 1.530.000,00 kuna“. 
 
 U podnaslovu „2.7. Održavanje 
nogostupa na razvrstanim i nerazvrstanim 
cestama“ riječi „Procjena 
troškova:……..750.000,00 kuna.“ mijenjaju 
se u „Procjena troškova:……..650.000,00 
kuna“. 
 
 U podnaslovu „3. Održavanje javne 
rasvjete“ riječi „Procjena 
troškova:……..750.000,00 kuna.“ mijenjaju 
se u „Procjena troškova:……..320.000,00 
kuna“. 
 
 Ove Izmjene i dopune  Programa 
stupaju na snagu osam dana od dana objave 
u "Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka", a primjenjivat će se tijekom 
2014. godine. 
 
KLASA: 363-01/13-01/175 
URBROJ: 2117/08-02-14-2 
 
Srebreno, 29. svibnja 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
03. 
 
Na temelju članka 3. stavka 13. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu («Narodne 
novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 
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82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 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 9. 
sjednici održanoj dana 29. svibnja 2014., 
donijelo je  
 

IZMJENE I DOPUNE 
Programa obavljanja komunalnih 
djelatnosti od lokalnog značenja 

za Općinu Župa dubrovačka u 2014. 
 
 

 Program obavljanja komunalnih 
djelatnosti od lokalnog značenja za Općinu 
Župa dubrovačka u 2013. godini („Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka“, broj 
26/12) mijenja se na slijedeći način: 
 
 U podnaslovu 1. Održavanje izvora i 
javnih fontana riječi „Financiranje:……..iz 
Proračuna Općine.“ mijenjaju se u 
„Financiranje:……..iz Proračuna Općine – 
opći prihodi i primici“. 
 
 U podnaslovu 2.2. Dezinsekcija javnih 
površina riječi „Financiranje:……..iz 
Proračuna Općine.“ mijenjaju se u 
„Financiranje:……..iz Proračuna Općine – 
opći prihodi i primici“. 
 
 U podnaslovu 3. Održavanje 
nekoncesioniranih plaža, luka i lučica riječi 
„Financiranje:……..iz Proračuna Općine.“ 
mijenjaju se u „Financiranje:……..iz 
Proračuna Općine – opći prihodi i primici“. 
 
 U podnaslovu 4. Hvatanje odbjeglih i 
napuštenih životinja riječi 
„Financiranje:……..iz Proračuna Općine.“ 
mijenjaju se u „Financiranje:……..iz 
Proračuna Općine – opći prihodi i primici“, a 
riječi „Procjena troškova:……37.000,00 

kuna“ mijenjaju se u „Procjena 
troškova:……..30.000,00 kn“. 
 U podnaslovu 5. Označavanje naselja, 
ulica, trgova i zgrada riječi 
„Financiranje:……..iz Proračuna Općine.“ 
mijenjaju se u „Financiranje:……..iz 
Proračuna Općine – prihod posebne namjene 
- koncesije“. 
 
 U podnaslovu 6. Uklanjanje 
protupravno postavljenih predmeta, 
osiguranje radova održavanja i sprječavanja 
nezakonitog djelovanja na javnim 
površinama Općine riječi 
„Financiranje:……..iz Proračuna Općine.“ 
mijenjaju se u „Financiranje:……..iz 
Proračuna Općine – 40.000,00 kuna - opći 
prihodi i primici, a 50.000,00 kuna – prihod 
posebne namjene - koncesije“. 
 
 U podnaslovu 7. Održavanje 
protupožarnih putova riječi 
„Financiranje:……..iz Proračuna Općine.“ 
mijenjaju se u „Financiranje:……..iz 
Proračuna Općine – opći prihodi i primici“. 
 
 U podnaslovu 8. Održavanje crkvica i 
ostalih spomenika kulture riječi 
„Financiranje:……..iz Proračuna Općine.“ 
mijenjaju se u „Financiranje:……..iz 
Proračuna Općine – 7.532,00 kuna iz viška 
prihoda 2013. godine, a 292.468,00 kuna iz 
općih prihoda i primitaka“. 
 
 U podnaslovu 9. Održavanje domova 
kulture riječi „Financiranje:……..iz 
Proračuna Općine.“ mijenjaju se u 
„Financiranje:……..iz Proračuna Općine – 
opći prihodi i primici“. 
 
 U podnaslovu 10. Održavanje 
športskih objekata riječi 
„Financiranje:……..iz Proračuna Općine.“ 
mijenjaju se u „Financiranje:……..iz 
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Proračuna Općine – opći prihodi i primici“. 
 
 U podnaslovu 11. Održavanje i 
uređenje javne hidrantske mreže riječi 
„Financiranje:……..iz Proračuna Općine.“ 
mijenjaju se u „Financiranje:……..iz 
Proračuna Općine – opći prihodi i primici“. 
 
 Ove Izmjene i dopune  Programa 
stupaju na snagu osam dana od dana objave 
u "Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka", a primjenjivat će se tijekom 
2014. godine. 
 
KLASA: 363-01/13-01/176 
URBROJ: 2117/08-02-14-2 
 
Srebreno, 29. svibnja 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
04. 
 
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 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 9. 
sjednici održanoj dana 29. svibnja 2014. 
godine, donijelo je  
 

IZMJENE I DOPUNE 
Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2014.                                                                  
 
 
Program gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

(„Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka, 
broj 26/12) mijenja se na slijedeći način: 
 
U trećem stavku Programa iznos od 
„2.423.600,00 kuna“ mijenja se u iznos od 
„9.000.000,00 kuna.“ 
 
U podnaslovu Ulaganja u groblja u drugom 
pasusu riječi „iznos od 1.211.800,00 kuna“ 
mijenja se u riječi „iznos od 1.608.778,56 
kuna.“ 
 
U podnaslovu Ulaganja u nerazvrstane ceste 
u prvom pasusu prva i druga točka se brišu a 
dodaju se slijedeće točke:  
„- ulaganja u nogostupe i skalinate u iznosu 
od 38.000,00 kuna, 

- kapitalna donacija ŽUC-u za ceste u 
iznosu od 200.000,00 kuna, 

- kupnja autobusnih čekaonica u 
iznosu od 55.000,00 kuna, 

- ulaganje u ulicu Put Pera Kojakovića 
u iznosu od 459.351,00 kuna, 

- ulaganje u izgradnju prometnice C2 u 
Srebrenom u iznosu od 1.000.000,00 
kuna, 

- ulaganje u nastavak izgradnje ulaza u 
Mline u iznosu od 88.800,00 kuna, 

- ulaganje u cestu D8 – Hotal Plat u 
iznosu od 800.000,00 kuna, 

- ulaganje u nogostup uz D8 u iznosu 
od 1.400.000,00 kuna, 

- kupnja zemljišta za ulicu Put Pera 
Kojakovića u iznosu od 588.550,00 
kuna, 

- izrada projekta ceste UPU Srebreno I 
u iznosu od 273.637,00 kuna, 

- kupnja zemljišta za športska i dječja 
igrališta u iznosu od 800.000,00 
kuna, 

- izrada projektne dokumentacije u 
Kuparima u iznosu od 123.587,00 
kuna. 
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a u drugom pasusu riječi „u iznosu od 
900.000,00 kn“ mijenjaju se u „u iznosu od 
8.950.000,00 kn“ i riječi „iznos od 
484.720,00 kn“ u riječi „iznos od 5.826.925 
kuna“ 
 
U podnaslovu Ulaganja u javno prometne 
površine u prvom pasusu prva i druga točka 
se brišu, a dodaju se slijedeće točke: 
„- izrada studije utjecaja na okoliš u iznosu 
od 100.000,00 kuna, 

- izrada projekta uređenja zelenih 
površina u iznosu od 50.000,00 kuna, 

- konzultantske usluge u iznosu od 
20.000,00 kuna, 

- ostala ulaganja u javno prometne 
površine u iznosu od 700.000,00 
kuna.“  

a u četvrtom pasusu riječi „u iznosu od 
850.000,00 kn“ mijenjaju se u „u iznosu od 
1.770.000,00 kn“ i riječi „iznos od 
242.360,00 kn“ u riječi „iznos od 870.000,00 
kuna“ 
 
U podnaslovu Ulaganja u javnu rasvjetu u 
drugom pasusu u prva, druga i treća točka se 
brišu, a dodaju se slijedeće točke: 
„- ulaganje u modernizaciju javne rasvjete – 
II faza u iznosu od 16.642,00 kuna, 

- ulaganje u javnu rasvjetu na dionici 
Mljekara Mandaljena u iznosu od 
200.000,00 kuna, 

- izrada glavnog projekta 
modernizacije javne rasvjete u iznosu 
od 25.000,00 kuna, 

- ulaganje u javnu rasvjetu uz D8 u 
iznosu od 152.654,44 kune, 

- ulaganje u izgradnju i proširenje 
nove javne rasvjete uz nogostupe i 
nerazvrstane ceste u iznosu od 
300.000,00 kuna.“ 

a u trećem pasusu riječi „u iznosu od 
500.000,00 kn“ mijenjaju se u „u iznosu od 
1.325.000,00 kn“ i riječi „iznos od 

484.720,00 kn“ u riječi „iznos od 694.296,44 
kuna“ 
 
Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na 
snagu osam dana od dana objave u 
„Službenom glasniku“ Općine Župa 
dubrovačka“, a primjenjivat će se tijekom 
2014. godine.  
 
KLASA: 363-01/13-01/174 
URBROJ: 2117/08-02-14-2 
 
Srebreno, 29. svibnja 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
5. 
 
Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o 
postupanju s nezakonito izgrađenim 
zgradama (Narodne novine 86/12, 143/13) i 
članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 
08/09), Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka na 9. sjednici održanoj dana 29. 
svibnja 2014. godine, donijelo je  
 

PROGRAM 
utroška sredstava od naknade za 

zadržavanje nezakonito  izgrađenih 
zgrada u prostoru za 2013. i 2014. godinu 
 

Članak 1. 
Prihod Proračuna Općine Župa dubrovačka 
za 2014. godinu od naknada za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, a 
kao 30% dio ukupnog iznosa sredstava, 
planiran je u iznosu od 300.000,00 kuna. Iz 
prohoda od predmetnih naknada za 2013. 
godinu preneseno je sredstava u iznosu od 
226.363,00 kuna. 
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Članak 2. 

Ostvareni prihod od naknada za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 
ukupnom iznosu od 526.363,00 kuna utrošiti 
će se za: 

1. Dovršetak izrade ugovorenih UPU-
ova u iznosu od 100.000,00 kn. 

2. Izrada glavnog projekta za raskrižje 
državne ceste D8, Šetališta dr. F. 
Tuđmana i ulice dr. A. Starčevića u 
iznosu od 100.000,00 kn. 

3. Izrada projektne dokumentacije za 
prometnice unutar obuhvata UPU-a 
Srebreno I u iznosu od u iznosu od 
26.363,00 kn. 

4. Izradu izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Župa 
dubrovačka u iznosu od 150.000,00 
kn. 

5. Nastavak rekonstrukcije ulice Put P. 
Kojakovića u iznosu od 150.000,00 
kn. 

Za realizaciju ovog Programa zadužuje se 
Odjek za financije i proračun, Odsjek za 
komunalno gospodarstvo i Odsjek za zaštitu 
okoliša i prostorno uređenje. 
 

Članak 3. 
Ovaj Program stupa na snagu osam dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''. 
 
KLASA: 400-01/14-01/10 
URBROJ: 2117/08-02-14-1 
 
Srebreno, 29. svibnja 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
6. 

 
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 9. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 29. 
svibnja 2014. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prima se na znanje Izvješće Ureda 
Državne revizije o obavljenoj reviziji 
financijskih izvještaja i poslovanja Općine 
Župa dubrovačka za 2013. godinu, te plana 
provedbe naloga i preporuka. 
 
KLASA: 041-01/14-01/04 
URBROJ:2117/08-02-14-7 
 
Srebreno, 29. svibnja 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
7. 
 
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 9. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 29. 
svibnja 2014. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se Ugovor o kupoprodaji 
zemljišta s gosp. Marinom Mišićem i drugim 
za kupnju dijela čest. zem. 529/45 Z.UL. 496 
K.O. Čibača u površini od 215 m2, po cijeni 
od 110 €/m2, odnosno ukupno 23.650 € 
plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a 
na dan isplate, te nekretnine koja je 
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izgrađena na rečenoj čestici zemlje, a nosi 
katastarsku oznaku čest. zem. 484 k.o. 
Čibača (n.i.) i ima površinu od 38 m2, koja u 
naravi predstavlja gustijernu, po cijeni od 
197,16 €/m2, odnosno ukupno 7.492 € 
plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a 
na dan isplate, dakle sve u ukupnoj cijeni od 
31.142 € plativo u kunama po srednjem 
tečaju HNB-a na dan isplate. 

 
Ovlašćuje se općinski načelnik da 

potpiše Ugovor o kupoprodaji. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Zaključkom Općinskog vijeća KLASA: 947-
01/03-01/17, URBROJ:2117/08-02-13-3, od 
3. travnja 2013. pokrenut je postupak kupnje 
dijela čest. zem. 529/45 Z.UL. 496 K.O. 
Čibača u površini od cca 205 m2, te 
nekretnine koja je izgrađena na rečenoj 
čestici zemlje, a nosi katastarsku oznaku 
čest. zem. 484 k.o. Čibača (n.i.), sve u svrhu 
poboljšanja – proširenja prometnice Pera 
Kojakovića. Zaključenim Predugovorom 
ugovoreno je da će se nakon završetka 
radova na proširenju utvrditi točna površina i 
zaključiti kupoprodajni ugovor. 

Obzirom da su radovi završeni i 
utvrđena točna površina riješeno je kao u 
izreci. 
 
KLASA: 947-01/13-01/17 
URBROJ:2117/08-02-14-7 
 
Srebreno, 29. svibnja 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
8. 
 

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 9. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 29. 
svibnja 2014. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se kupnja zemljišta, dio 
čest. zem. 529/49 Z.UL. 484 K.O. Čibača, 
od gosp. Ante Braća u površini od 73 m2, po 
cijeni od 110 €/m2, odnosno ukupno 8.030 € 
plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a 
na dan isplate. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da 
potpiše Ugovor o kupoprodaji. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Zbog poboljšanja – proširenja 

prometnice Pera Kojakovića potrebno je 
otkupiti dijelove čestica zemlje koje se 
nalaze uz istu.  

Ponudom od  27. svibnja 2014. gosp. 
Ante Brać ponudio je dijelove čest. zem. 
529/49 Z.UL. 484 K.O. Čibača. 

Tržišna vrijednost nekretnine 
utvrđena je temeljem usporedbe sa 
nekretninom u neposrednoj blizini, za koju 
je utvrđena tržišna vrijednost od strane 
ovlaštenog sudskog vještaka Zlatka Bendera 
d.i.g. u elaboratu broj PR-III-6/2013. 

S tim u svezi riješeno je kao u izreci. 
 
KLASA: 947-01/14-01/27 
URBROJ:2117/08-02-14-3 
 
Srebreno, 29. svibnja 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
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9. 
 
Temeljem članka 13. Zakona o zaštiti od 
požara (NN, broj 92/10) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka („Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka“, broj 8/09), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
9. sjednici održanoj 29. svibnja 2014. godine, 
donijelo je 
 

 
Godišnji provedbeni plan unapređenja 

zaštite od požara 
Općine Župa dubrovačka za 2014. godinu 

 
 
 

I. 
 

Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja 
zaštite od požara Općine Župa dubrovačka 
za 2014. godinu (u daljnjem tekstu Plan) 
donosi se radi unaprjeđenja i boljeg 
planiranja zaštite od požara na području 
Općine Župa dubrovačka. 
 
 

II. 
 

Ovim Planom određuje se prijedlog 
organizacijskih i tehničkih mjera nužnih za 
unaprjeđenje zaštite od požara na području 
Općine Župa dubrovačka, a sukladno 
činjeničnom stanju utvrđenom u Procjeni 
ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija za Općinu Župa dubrovačka. 
 
 

III. 
 

Za učinkovito i uspješno djelovanje 
vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i 
početka intervencije do lokaliziranja i 
gašenja požara potrebno je, sukladno 
pravilima vatrogasne struke, kontinuirano 
raditi na povezivanju u jedinstveni sustav 
dojave požara ili nekog drugog događaja, a u 
cilju što bržeg prosljeđivanja informacija. 

Potrebno je utvrditi nužan broj stabilnih, 
mobilnih i prijenosnih radio uređaja za 
potrebe DVD Župa dubrovačka te osigurati 
učinkovit rad operativnog centra. 
 

 
IV. 

 

Odredbe Pravilnika o uvjetima za vatrogasne 
pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03) i 
Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje 
požara (NN 8/06) primjenjuju se za sve 
zahvate i izradu dokumenata prostornog 
uređenja. 
Izuzetno je važno organizirano nadzirati 
dostupnost vatrogasnim vozilima i 
vatrogascima do nadzemnih hidranata i 
vatrogasnih pristupa. Podzemne hidrante, 
zatrpane različitim materijalima, potrebno je 
pronaći i osigurati mogućnost njihova 
korištenja za potrebe gašenja požara. Na 
mjestu podzemnih hidranata, prilikom 
rekonstrukcije mjesne vodovodne mreže, 
ugraditi nadzemne hidrante, sukladno 
odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za 
gašenje požara. Potrebno je također 
kontrolirati tlak i količinu vode u vanjskoj 
hidrantskoj mreži za gašenje požara 
najmanje jedan put godišnje. 
 

 
V. 

 

U cilju onemogućavanja nastanka i širenja 
požara osnovne preventivne mjere u 
planiranju prostora trebaju, uz ostalo, 
sadržavati: 

- Zoniranje – utvrđivanje namjene 
prostora te temeljem prihvaćenih 
metoda za utvrđivanje požarnih 
sektora unutar zona, utvrđivanje zona 
zaštite s požarnim zaprekama, 
odnosno vatrogasnim pristupima. 
Vatrogasni pristupi mogu biti 
slobodni prostori gdje nije 
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dozvoljena gradnja (ulice, parkovi) te 
prirodne zapreke (rijeke, potoci, 
jezera). 

- Tijekom izrade dokumenata 
prostornog uređenja postojećih 
urbanih sredina s gustoćom 
izgrađenosti većom od 30 % kao i 
većim požarnim opterećenjem 
potrebno je utvrditi pojačane mjere 
zaštite kroz ograničenje broja etaža, 
obveznu interpolaciju građevina 
većeg stupnja vatrootpornosti, 
izgradnju požarnih zidova, 
ograničenje namjene na djelatnosti s 
najmanjim požarnim opasnostima te 
izvedbu dodatnih mjera zaštite 
(vatrodojava, pojačan kapacitet 
hidrantske mreže). 
 

 
VI. 

 

Prilikom prijevoza opasnih tvari cestovnim 
prometnicama na području Općine Župa 
dubrovačka potrebno 
se strogo pridržavati Zakona o prijevozu 
opasnih tvari (NN 79/07) i Odluke o 
određivanju parkirališnih mjesta i 
ograničenjima za prijevoz opasnih tvari 
javnim cestama (NN 15/10) kao i ostalih 
propisa o sigurnosti prometa na cestama. 
Potrebno je odrediti mjesta za parkiranje i 
zaustavljanje vozila koje prevoze opasne 
tvari pri čemu treba izbjegavati naselja. 
 

 
VII. 

 

Sukladno Pravilniku o zaštiti šuma od požara 
(NN 33/14) Općina Župa dubrovačka mora 
sastaviti popis šuma i šumskog zemljišta u 
vlasništvu fizičkih osoba, uz pripadajuće 
pregledne zemljovide i po stupnjevima 
opasnosti od šumskog požara. Potrebno je 
planirati i ustrojiti službu unutarnjeg nadzora 

za zaštitu od požara te motriteljsko-dojavnu 
službu kao i ustrojiti i osposobiti interventnu 
skupinu šumskih radnika, a radi izgradnje 
protupožarnih prosjeka. 
 

VIII. 
 

U svrhu edukacije pučanstva i turista, a 
naročito školske djece, za što bolju i 
djelotvorniju prevenciju nastanka šumskih 
požara tijekom cijele godine, a posebno 
tijekom mjeseca svibnja, potrebno je 
pripremiti i provoditi različite promidžbene 
programe s ciljem prevencije nastanka 
šumskih požara. Nužno je ostaviti i 
odgovarajuće znakove upozorenja. 
 

IX. 
 

Poljoprivredno zemljište se mora obrađivati 
uz primjenu agrotehničkih mjera kojima se 
propisuje njegovo korištenje na način da se 
ne umanjuje njegova vrijednost. Tijekom 
korištenja poljoprivrednog zemljišta 
obavezno je uređivanje i održavanje rudina, 
živica i međa, poljskih putova (po 
mogućnosti za prolaz vatrogasnih vozila) i 
kanala. Potrebno je uklanjati suhe biljke 
nakon provedbe agrotehničkih mjera u 
trajnim nasadima najkasnije do 1. lipnja 
tekuće godine te suhe biljne ostatke nakon 
berbe najkasnije u roku od 15 dana. Pri 
spaljivanju otpada na području privatnih 
šuma i poljoprivrednog zemljišta potrebno je 
osigurati neophodnu opremu i sredstva za 
gašenje. 
 
 

X. 
 

Prije početka požarne sezone vlasnici i 
korisnici zapuštenog poljoprivrednog 
zemljišta koje graniči sa šumama dužni su 
čistiti od vegetacije rubni pojas, 
preoravanjem ili drukčije, u širini od 5 
metara. Prilikom sanacije opožarenih 
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površina inzistira se na sadnji biljaka 
pirofobnih svojstava te zamjena četinjača 
autohtonim pionirskim listačama. 
 

 
XI. 

 

Prosjeke na trasama dalekovoda potrebno je 
redovito čistiti od niskog raslinja i to u širini 
od 25 metara ispod 110 kV, 10 metara ispod 
35kV, a 5 metara ispod 10kV dalekovoda te 
sjeći stabla koja bi mogla pasti na žice 
dalekovoda. Neizostavno je čišćenje 
posječenih ostataka biljaka ispod 
dalekovoda. 
 
 

XII. 
 

Od izuzetne je važnosti kontinuirano, a 
posebice pred početak i tijekom požarne 
sezone, održavati pojaseve uz nerazvrstane 
prometnice. 
 

XIII. 
 

Za potrebe intervencija pripadnika DVD 
Župa dubrovačka, shodno financijskim 
mogućnostima, potrebno 
je kontinuirano nabavljati opremu i sredstva 
namijenjena za vatrogasne intervencije. 
Nabavu vatrogasne opreme i sredstava 
predlaže zapovjednik DVD Župa 
dubrovačka. 
 

 
XIV. 

 

Sredstva za provedbu Plana osigurana su u 
Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2014. 
godinu. 

 
XV. 

 

Ovaj Plan stupa na snagu osam dana od dana 
objave u Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka. 

 
KLASA: 214-01/14-01/12 
URBROJ: 2117/08-02-14-1 
 
Srebreno, 29. svibnja 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
10. 
 
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 9. sjednici Općinskog 
vijeća održanoj dana 29. svibnja 2014. 
godine donijelo je  
 

O D L U K U 
o ukidanju statusa javnog dobra  

u općoj uporabi na dijelu nekretnine 
(puta) 

 
I 
 

Utvrđuje se da je trajno prestala potreba 
korištenja dijela puta, dijela čest. zem. 1293 
Z.UL. 81 k.o. Buići 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) dijela 
čest. zem. 1293 Z.UL. 81 k.o. Buići 
sukladno oznaci na kopiji katastarskog 
plana. 
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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 prvog dana od 
dana objave u "Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka". 
 
KLASA: 947-01/14-01/25 
URBROJ: 2117/08-02-14-3 
 
Srebreno, 29. svibnja 2014. 
 

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 9. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 29. 
svibnja 2014. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Gosp. Tonku i gđi. Mili Kisić prodaje 
se dio čest. zem. 1293 Z.UL. 81 k.o. Buići 
površine 38 m2, sukladno utvrđenoj tržišnoj 
vrijednosti od strane ovlaštenog sudskog 
vještaka. 

 

Ovlašćuje se Općinski načelnik da 
potpiše Ugovor o kupoprodaji. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
 Tonko i Mila Kisić obratili su se 
Općini Župa dubrovačka tražeći da im 
Općina Župa dubrovačka proda dio čest. 
zem. 1293 Z.UL. 81 k.o. Buići površine 38 
m2, jer da im je ista potrebna za formiranje 
građevinske čestice u postupku dobivanja 
građevinske dozvole za nadogradnju 
stambenog objekta. 
 S tim u svezi angažirat će se 
ovlašteni sudski vještak koji će izvršiti 
procjenu predmetne nekretnine i utvrditi 
tržišnu vrijednost iste. 

Obzirom da je Odlukom o 
gospodarenju nekretninama (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj 6/12) 
predviđeno da se nekretnine u vlasništvu 
Općine Župa dubrovačka mogu iznimno 
prodavati neposrednom pogodbom u slučaju 
kada je to predviđeno posebnim Zakonom to 
je pozivom na odredbu članka 391. Zakona o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(''Narodne novine'', broj 91/96…143/12) 
riješeno je kao u izreci ovog zaključka. 
 
KLASA: 947-01/14-01/25 
URBROJ: 2117/08-02-14-4 
 
Srebreno, 29. svibnja 2014. 
 

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 
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vijeće Općine Župa dubrovačka na 9. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 29. 
svibnja 2014. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se kupnja dijela čest. zem. 
260/1 Z.UL. 372 K.O. Buići u površini od 39 
m2, po cijeni koju će utvrditi ovlašteni sudski 
vještak. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da 
potpiše Ugovor o kupoprodaji. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Zbog poboljšanja – proširenja 

nerazvrstane ceste Jevakovina u Buićima 
potrebno je otkupiti dijelove čestica zemlje 
koje se nalaze uz istu.  

Ponudom od  27. svibnja 2014. gđa. 
Mare Kisić ponudila je dijelove čest. zem. 
260/1 Z.UL. 372 K.O. Buići po cijeni koju 
će utvrditi ovlašteni sudski vještak. 

S tim u svezi zatražit će se procjena 
od ovlaštenog sudskog vještaka, kako bi se 
utvrdila vrijednost predmetne parcele.  

Shodno navedenom riješeno je kao u 
izreci. 
 
KLASA: 947-01/14-01/15 
URBROJ:2117/08-02-14-4 
 
Srebreno, 29. svibnja 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
 
 
 
 


