
  

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

 
 

 
Broj 17                     Godina  XIV. 

 

 
Srebreno, 8. prosinca 2014. 

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

 
SADRŽAJ 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  
 

01. Zaključak o prihvaćanju Odluke o 
utvrđivanju zona pomorskog dobra 
unutar ugostiteljsko-turističke zone 
izvan naselja ''Kupari I'' te načina i 
uvjeta istih………………………..1. 

02. Odluka o izboru članova savjeta 
mladih općine Župa dubrovačka…1. 

03. Zaključak o zamjeni nekretnina – 
Kristović………………………….2. 

04. Zaključak o kupnji nekretnine – 
Čičković…………………………..2. 

05. Odluka o Dodatku 2. Ugovora o 
povjeravanju obavljanja komunalne 
djelatnosti na temelju pisanog 
ugovora na održavanju nogostupa, 
propusta, podzida itd. na području 
općine Župa dubrovačka u 2014….3. 

_________________________________ 
 
01. 
 
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 12. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 8. 
prosinca  2014. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 
 Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća Odluku o utvrđivanju 
zona pomorskog dobra unutar ugostiteljsko-
turističke zone izvan naselja ''Kupari I'' te 
načina i uvjeta istih. 

 
 Odluka o utvrđivanju zona 
pomorskog dobra unutar ugostiteljsko-
turističke zone izvan naselja ''Kupari I'' te 
načina i uvjeta istih, sastavni je dio ovog 
zaključka i ista se ne objavljuje u Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka nego na 
oglasnoj ploči Općine Župa dubrovačka. 
 
KLASA: 947-01/14-01/78 
URBROJ:2117/08-02-14-2 
 
Srebreno, 8. prosinca 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
02. 
 
Na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o 
savjetima mladih (''Narodne novine'', br. 23/07) i 
članka 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih 
(''Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka'', 
broj 1/10 i 16/14), Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka na 12. sjednici Općinskog vijeća 
održanoj dana 8. prosinca 2014. godine donijelo 
je  
 

O D L U K U 
o izboru članova Savjeta mladih Općine 

Župa dubrovačka 
 

Članak 1. 
U Savjet mladih Općine Župa dubrovačka 
izabrani su: 

1. Lobel Zvonimir Daničić 
2. Pero Grbić 
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3. Ivana Ivanković  
4. Ivo Jović  
5. Paula Miloslavić  

 
Članak 2. 

Mandat članova Savjeta mladih Općine Župa 
dubrovačka je tri godine, računajući od dana 
donošenja ove Odluke. 
 

Članak 3. 
Članovi Savjeta mladih Općine Župa 
dubrovačka ne primaju naknadu za svoj rad, 
ali imaju pravo na naknadu putnih troškova 
vezanih uz rad u Savjetu mladih. 
 

Članak 4. 
Stručne i administrativne poslove za potrebe 
Savjeta mladih obavlja Odsjek za društvene 
djelatnosti i kulturu u Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Župa dubrovačka. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom izbora 
članova Savjeta mladih Općine Župa 
dubrovačka, a objavit će se u Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka. 
 
KLASA: 023-01/14-01/02 
URBROJ: 2117/08-02-14-13 
 
Srebreno, 8. prosinca 2014. 
 

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 12. 

sjednici, održanoj 8. prosinca 2014., donosi 
slijedeći  
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

Prihvaća se zamjena nekretnina s 
Mandalenom Kristović na način da Općina 
Župa dubrovačka daje u zamjenu 29/166 
dijelova vlasničkih prava na nekretnini koja 
nosi oznaku čest. zem. 948 Z.UL. 1012 K.O. 
Čibača, a Mandalena Kristović 31/95 
dijelova čest. zem. 945/2 Z.UL. 997 K.O. 
Čibača, sve sukladno snimku izrađenom od 
strane ovlaštenog geodeta Mija Penda 
d.i.geod., a iz kojeg je razvidno što je 
predmet zamjene, s tim da su nekretnine koje 
u zamjenu daje Mandalena Kristović za 300 
€ plativo u kunama po srednjem tečaju 
HNB-a na dan isplate vrjednije od 
nekretnine koje u zamjenu daje Općina Župa 
dubrovačka, sukladno procjeni ovlaštenog 
sudskog vještaka gosp. Zlatka Bendera d.i.g.  
 

Ugovor o zamjeni nekretnina sastavni 
je dio ovog zaključka. 

 
Ovlašćuje se Općinski načelnik da 

potpiše rečeni Ugovor. 
 
KLASA: 350-01/10-01/56  
URBROJ: 2117/08-02-14-4 
 
Srebreno, 8. prosinca 2014.  
 
 
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 12. 
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sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 8. 
prosinca 2014. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se ponuda Rista i Radoslava 
Čičković za kupnju 45/500 dijelova čest. 
zem. 529/44 Z.UL. 483 K.O. Čibača u 
površini od 50 m2, sve sukladno preglednom 
nacrtu izrađenom od strane tvrtke Habitat 
geo d.o.o. 

Tržišnu vrijednost predmetne 
nekretnine utvrdio je ovlašteni sudski vještak 
Zlatko Bender d.i.g. u svom elaboratu broj 
PR-III-6/2013 u iznosu od 110 €/m2. 

Zadužuje se Odsjek za opće i pravne 
poslove da izradi tekst Ugovora o 
kupoprodaji. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da 
potpiše Ugovor o kupoprodaji. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Za poboljšanje prometnice Pera 

Kojakovića potrebno je otkupiti dio 
nekretnine koja nosi oznaku čest. zem. 
529/44 Z.UL. 483 K.O. Čibača u površini od 
50 m2. 

S tim u svezi riješeno je kao u izreci 
ovog zaključka. 
 
KLASA: 947-01/14-01/77 
URBROJ:2117/08-02-14-3 
 
Srebreno, 8. prosinca 2014. 
 
 
05. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09), 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 12. sjednici održanoj dana 08. 
prosinca 2014. 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 
nogostupa, skalinata, propusta, podzida itd. 

 na području Općine Župa dubrovačka u 
2014. godini 

 
 

Članak 1. 
Odobrava se zaključivanje Dodatka 2. 
Ugovoru o povjeravanju obavljanja 
komunalne djelatnosti na temelju pisanog 
ugovora na Održavanju nogostupa, skalinata, 
propusta, podzida itd. na području Općine 
Župa dubrovačka u 2014. godini (u daljnjem 
tekstu: Dodatak 2. Ugovoru) s ponuditeljem 
Miletić d.o.o. iz Čilipa, Gabrili 18, OIB: 
76144694565 radi odustajanja od dijela 
radova iz Osnovnog ugovora u iznosu 
28.644,35 kn + PDV 25%, te ugovaranja 
dodatnih radova, u iznosu 28.644,35 kn + 
PDV 25%,  a sve sukladno Mišljenju 
nadzornog inženjera Mate Malenice, 
dipl.ing.građ. od 18. srpnja 2014. 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 nogostupa, skalinata, propusta, 
podzida itd. na području Općine Župa 
dubrovačka u 2014. godini s ponuditeljem 
Miletić d.o.o. iz Čilipa, Gabrili 18, OIB: 
76144694565, radi odustajanja od dijela 
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radova iz Osnovnog ugovora u iznosu 
28.644,35 kn + PDV 25%, te ugovaranja 
dodatnih radova, u iznosu 28.644,35 kn + 
PDV 25%. 

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 nogostupa, 
skalinata, propusta, podzida itd. na području 
Općine Župa dubrovačka u 2014. godini, 
koje je donijelo Općinsko vijeće Općine 
Župa dubrovačka na 7. sjednici dana 27. 
veljače 2014. godine, zaključio ugovor s 
ponuditeljem Miletić d.o.o. iz Čilipa, Gabrili 
18, OIB: 76144694565.  
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 nogostupa, skalinata, 
propusta, podzida itd. na području Općine 
Župa dubrovačka u 2014. 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.  
Povjerenstvo predlaže zaključivanje Dodatka 
2. Ugovoru sukladno obrazloženju 
nadzornog inženjera Mate Malenice, 

dipl.ing.građ. od 18. srpnja 2014. godine, 
koje čini sastavni dio ove Odluke. U skladu s 
navedenim obrazloženjem potrebno je 
odustati od dijela radova radova iz 
Osnovnog ugovora u iznosu 28.644,35 kn + 
PDV 25%, te ugovoriti dodatne radove u 
iznosu 28.644,35 kn + PDV 25%, a sve 
sukladno Mišljenju nadzornog inženjera 
Mate Malenice, dipl.ing.građ. od 18. srpnja 
2014. godine. 
  
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: 361-01/14-01/54                                                      
URBROJ: 2117/08-07-14-3 
 
Srebreno, 8. prosinca 2014. 
 
 
 


