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1.  
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
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dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 14. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 23. 
ožujka 2015. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
  

Općinsko vijeće Općine Župe 
dubrovačka od Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Župa dubrovačka sa zahvalnošću 
prima na dar nekretninu koja nosi oznaku 
čest. zem. 521/3 Z.UL. 319 k.o. Buići, a koja 
u naravi predstavlja zgradu i okućnicu DVD-
a. 

Ugovor o darovanju sastavni je dio 
ovog Zaključka. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik za 
potpis Ugovora o darovanju. 

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

 
 Dopisom od 12. ožujka 2015. 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Župa 
dubrovačka ponudila je na dar Općini Župa 
dubrovačka nekretninu koja nosi oznaku 
čest. zem. 521/3 Z.UL. 319 k.o. Buići, a koja 
u naravi predstavlja zgradu i okućnicu DVD-
a. 

S tim u svezi riješeno je kao u izreci 
ovog zaključka. 
 
KLASA: 947-01/15-01/20    
URBROJ:2117/08-02-15-3 
 
Srebreno, 23. ožujka 2015. 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća 
 
                                 Mato Previšić, v.r. 
 
 
2. 
 

Na temelju članka 385. Zakona o vlasništvu i 
drugim stvarnim pravima (Narodne novine, 
broj 91/96, …. 152/14) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
14. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 
23. ožujka 2015. godine donijelo je  
 

Z A K LJ U Č A K 
o određivanju prinudnog upravitelja 

zgrada 
 
1. Za sve stambene i stambeno-poslovne 

zgrade, koje se sastoje od 5 ili više 
samostalnih dijelova u vlasništvu pet ili 
više osoba (stanova, poslovnih prostora i 
sl.), u kojima suvlasnici  nisu u 
zakonskom roku odredili uzajamne 
odnose suvlasnika u svezi s 
upravljanjem i održavanjem  nekretnine 
( članak 375. Zakona o vlasništvu i 
drugim stvarnim pravima) sklapanjem 
međuvlasničkog ugovora i 
određivanjem upravitelja zgrade, 
određuje se Domouprava Dubrovnik 
d.o.o., Iva Vojnovića 31a iz 
Dubrovnika, prinudnim upraviteljem. 

2. Prinudni upravitelj će utvrditi za svaku 
zgradu posebno godišnje troškove 
upravljanja i održavanja, rasporediti 
troškove na suvlasnike prema 
suvlasničkim udjelima, utvrditi 
mjesečnu naknadu pričuve, te osigurati 
naplatu redovnim, odnosno ovršnim 
putem. 

3. Prinudni upravitelj dužan je poslove 
upravljanja obavljati pažnjom dobrog 
gospodara. 

4. Prinudi upravitelj će prestati obavljati 
poslove prinudnog upravljanja zgradom 
primitkom pisane obavijesti da su 
suvlasnici sklopili međuvlasnički 
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ugovor i ugovor o upravljanju s drugom 
ovlaštenom osobom.  
Prinudni upravitelj dužan je u 
propisanom ili otkaznom roku izvršiti 
primopredaju zgrade i predstavniku 
suvlasnika dostaviti izvješće o radu, 
naročito o poduzetim radovima i do tada 
utrošenim sredstvima zajedničke 
pričuve, te na račun zgrade dostaviti 
sredstva pričuve koja joj pripadaju. 

5. Po donošenju ovog Zaključka 
Domouprava Dubrovnik d.o.o. izvijestiti 
će suvlasnike zgrade o njenom 
imenovanju za obavljanje poslova 
prinudnog upravitelja. 

6. Očevidnike zgrada iz točke 1. ovog 
Zaključka vodi Odsjek za komunalne 
poslove u Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Župa dubrovačka po 
pismenoj obavijesti Domouprave 
Dubrovnik d.o.o. 

7. Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog 
dana od dana objave u Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka. 

 
KLASA: 947- 01/15-01/24 
URBROJ:2117/08-02-15-2 
 
Srebreno, 23. ožujka 2015. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 
                                 Mato Previšić, v.r. 
 
 
3. 
 
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 14. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 23. 
ožujka 2015. godine donijelo je  

 
Z A K L J U Č A K 

 
Prihvaća se Ugovor o kupoprodaji 

zemljišta s gosp. Vlahom Pavličević za 
kupnju cjeline vlasničkih prava čest. zem. 
87/6 Z.UL. 1059 K.O. Čibača u površini od 
96 m2, po cijeni od 207,00 kn/m2, odnosno 
ukupno 19.872,00 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 zaključenog 
između Općine Župa dubrovačka i Grada 
Dubrovnika, te Dodatka I Ugovora 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 navedeni Ugovor o kupoprodaji. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Zemljište koje je predmet ove 

kupoprodaje u naravi je dio budućeg groblja 
na Dupcu, a model financiranja kupnje 
predmetnog zemljišta utvrđen je sukladno 
potpisanom Sporazumu 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 zaključenog 
između Općine Župa dubrovačka i Grada 
Dubrovnika, te Dodatka I Ugovora a u 
kojem je naveden model financiranja u 
omjeru 76% Grad Dubrovnik i 24% Općina 
Župa dubrovačka.. 
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Tržišnu vrijednost predmetne 
nekretnine utvrdio je ovlašteni sudski vještak 
gosp. Mario Ivušić, d.i.g. u svom elaboratu 
od 29. 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- 01/15-01/24 
URBROJ:2117/08-02-15-2 
 
Srebreno, 23. ožujka 2015. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 
                                 Mato Previšić, v.r. 
 
 
4. 
 
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 14. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 23. 
ožujka 2015. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se Ugovor o kupoprodaji 
zemljišta s Katicom Andreis, Franicom 
Žuvela Goranom Prižmićem i Maritom 
Zlokić za kupnju vlasničkih prava čest. zem. 
210/8 Z.UL. 441 K.O. Čibača u ukupnoj 
površini od 84 m2, po cijeni od 207,00 
kn/m2, odnosno ukupno 17.388,00 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 zaključenog 
između Općine Župa dubrovačka i Grada 
Dubrovnika, te Dodatka I Ugovora 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 navedeni Ugovor o kupoprodaji. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Zemljište koje je predmet ove 

kupoprodaje u naravi je dio budućeg groblja 
na Dupcu, a model financiranja kupnje 
predmetnog zemljišta utvrđen je sukladno 
potpisanom Sporazumu 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 zaključenog 
između Općine Župa dubrovačka i Grada 
Dubrovnika, te Dodatka I Ugovora a u 
kojem je naveden model financiranja u 
omjeru 76% Grad Dubrovnik i 24% Općina 
Župa dubrovačka.. 

Tržišnu vrijednost predmetne 
nekretnine utvrdio je ovlašteni sudski vještak 
gosp. Mario Ivušić, d.i.g. u svom elaboratu 
od 29. 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: 947-01/15-01/59 
URBROJ:2117/08-02-15-2 
 
Srebreno, 23. ožujka 2015. 
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Predsjednik Općinskog vijeća 
 
                                 Mato Previšić, v.r. 
 
 
5. 
 
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 14. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 23. 
ožujka 2015. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se Ugovor o kupoprodaji 
zemljišta s Jelom Miloslavić, Trpimirom 
Macan, Nikolom Ulagom, Rudi Ulagom, 
Vesnom Ulaga, Markom Macanom, Kristom 
Miloslavićem, Nikom Miloslavić, zatupanoj 
po punomoćnici Cvijeti Moretić, Jakovom 
Jakobušićem, Lukom Jakobušićem, 
Antunom Jakobušićem, Marom Purin, 
mlldb. Katarinom i Antoniom Perović, 
zastupani po ocu Ivici Peroviću za kupnju 
vlasničkih udjela na čest. zem. 210/8 Z.UL. 
441 K.O. Čibača u ukupnoj površini od 4346 
m2, po cijeni od 207,00 kn/m2, odnosno 
ukupno 899.622,00 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 zaključenog 
između Općine Župa dubrovačka i Grada 
Dubrovnika, te Dodatka I Ugovora 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 navedeni Ugovor o kupoprodaji. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Zemljište koje je predmet ove 

kupoprodaje u naravi je dio budućeg groblja 
na Dupcu, a model financiranja kupnje 
predmetnog zemljišta utvrđen je sukladno 
potpisanom Sporazumu 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 zaključenog 
između Općine Župa dubrovačka i Grada 
Dubrovnika, te Dodatka I Ugovora a u 
kojem je naveden model financiranja u 
omjeru 76% Grad Dubrovnik i 24% Općina 
Župa dubrovačka.. 

Tržišnu vrijednost predmetne 
nekretnine utvrdio je ovlašteni sudski vještak 
gosp. Mario Ivušić, d.i.g. u svom elaboratu 
od 29. 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: 947-01/15-01/64 
URBROJ:2117/08-02-15-2 
 
Srebreno, 23. ožujka 2015. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 
                                 Mato Previšić, v.r. 
 
 
6. 
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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 14. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 23. 
ožujka 2015. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se Ugovor o kupoprodaji 
zemljišta s Dijanom Sinanović, Veselom 
Ercegović, Marom Prizmić, Vjekoslavom 
Prižmić i Miljenkom Prižmić za kupnju 
vlasničkih udjela na čest. zem. 210/8 Z.UL. 
441 K.O. Čibača u ukupnoj površini od 31 
m2, po cijeni od 207,00 kn/m2, odnosno 
ukupno 6.417,00 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 zaključenog 
između Općine Župa dubrovačka i Grada 
Dubrovnika, te Dodatka I Ugovora 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 navedeni Ugovor o kupoprodaji. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Zemljište koje je predmet ove 

kupoprodaje u naravi je dio budućeg groblja 
na Dupcu, a model financiranja kupnje 
predmetnog zemljišta utvrđen je sukladno 
potpisanom Sporazumu 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 zaključenog 
između Općine Župa dubrovačka i Grada 
Dubrovnika, te Dodatka I Ugovora a u 
kojem je naveden model financiranja u 
omjeru 76% Grad Dubrovnik i 24% Općina 
Župa dubrovačka.. 

Tržišnu vrijednost predmetne 
nekretnine utvrdio je ovlašteni sudski vještak 
gosp. Mario Ivušić, d.i.g. u svom elaboratu 
od 29. 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: 947-01/15-01/62 
URBROJ:2117/08-02-15-2 
 
Srebreno, 23. ožujka 2015. 
 

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 14. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 23. 
ožujka 2015. 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 cjeline vlasničkih prava čest. zgr. 21 
Z.UL. 369 K.O. Čibača u površini od 43 m2, 
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po cijeni od 207,00 kn/m2, odnosno ukupno 
8.901,00 kunu. 
             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 zaključenog 
između Općine Župa dubrovačka i Grada 
Dubrovnika, te Dodatka I Ugovora 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 navedeni Ugovor o kupoprodaji. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Zemljište koje je predmet ove 

kupoprodaje u naravi je dio budućeg groblja 
na Dupcu, a model financiranja kupnje 
predmetnog zemljišta utvrđen je sukladno 
potpisanom Sporazumu 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 zaključenog 
između Općine Župa dubrovačka i Grada 
Dubrovnika, te Dodatka I Ugovora a u 
kojem je naveden model financiranja u 
omjeru 76% Grad Dubrovnik i 24% Općina 
Župa dubrovačka.. 

Tržišnu vrijednost predmetne 
nekretnine utvrdio je ovlašteni sudski vještak 
gosp. Mario Ivušić, d.i.g. u svom elaboratu 
od 29. 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: 947-01/15-01/09 
URBROJ:2117/08-02-15-2 
 
Srebreno, 23. ožujka 2015. 
 

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 14. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 23. 
ožujka 2015. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se Ugovor o kupoprodaji 
zemljišta s Renatom Korčulanin za kupnju 
cjeline vlasničkih prava čest. zem. 210/7 
Z.UL. 908 K.O. Čibača u površini od 189 
m2, cjelinu vlasničkih prava čest. zem. 78/12 
Z.UL. 1041 K.O. Čibača u površini od 1420 
m2, te 101/3078 dijelova čest. zem. 79/21 
Z.UL. 1047 K.O. Čibača u površini od 202 
m2, sveukupne površine od 1811 m2, za 
ukupnu cijenu od 374.877,00 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 zaključenog 
između Općine Župa dubrovačka i Grada 
Dubrovnika, te Dodatka I Ugovora a u 
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kojem je naveden 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 14. sjednici Općinskog vijeća 
održanoj dana 23. ožujka 2015. godine 
donijelo je  
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 navedeni Ugovor o kupoprodaji. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Zemljište koje je predmet ove 
kupoprodaje u naravi je dio budućeg groblja 
na Dupcu, a model financiranja kupnje 
predmetnog zemljišta utvrđen je sukladno 
potpisanom Sporazumu 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 zaključenog 
između Općine Župa dubrovačka i Grada 
Dubrovnika te Dodatka I Ugovora a u kojem 
je naveden model financiranja u omjeru 76% 
Grad Dubrovnik i 24% Općina Župa 
dubrovačka. 

Tržišnu vrijednost predmetne 
nekretnine utvrdio je ovlašteni sudski vještak 
gosp. Mario Ivušić, d.i.g. u svom elaboratu 
od 29. 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: 947-01/15-01/10 
URBROJ:2117/08-02-15-2 
 

Srebreno, 23. ožujka 2015. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 
                                 Mato Previšić, v.r. 
 
 
9. 
 
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 14. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 23. 
ožujka 2015. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se Ugovor o kupoprodaji 
zemljišta s Anjom Stajić za kupnju cjeline 
vlasničkih prava čest. zem. 79/20 Z.UL. 
1003 K.O. Čibača u površini od 328 m2 za 
30.242,00 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 zaključenog 
između Općine Župa dubrovačka i Grada 
Dubrovnika, te Dodatka I Ugovora 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 navedeni Ugovor o kupoprodaji. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
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Zemljište koje je predmet ove 
kupoprodaje u naravi je dio budućeg groblja 
na Dupcu, a model financiranja kupnje 
predmetnog zemljišta utvrđen je sukladno 
potpisanom Sporazumu 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 zaključenog 
između Općine Župa dubrovačka i Grada 
Dubrovnika te Dodatka I Ugovora a u kojem 
je naveden model financiranja u omjeru 76% 
Grad Dubrovnik i 24% Općina Župa 
dubrovačka. 

Tržišnu vrijednost predmetne 
nekretnine utvrdio je ovlašteni sudski vještak 
gosp. Mario Ivušić, d.i.g. u svom elaboratu 
od 29. 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: 947-01/15-01/11 
URBROJ:2117/08-02-15-2 
 
Srebreno, 23. ožujka 2015. 
 

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 14. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 23. 
ožujka 2015. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se Ugovor o kupoprodaji 
zemljišta s Ankom Gugić Amorese i Liliom 
Di Leo Belsito za kupnju vlasničkih prava 
čest. zem. 210/8 Z.UL. 441 K.O. Čibača u 
ukupnoj površini od 72 m2, po cijeni od 
207,00 kn/m2, odnosno ukupno 14.904,00 
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 zaključenog 
između Općine Župa dubrovačka i Grada 
Dubrovnika, te Dodatka I Ugovora 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 navedeni Ugovor o kupoprodaji. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Zemljište koje je predmet ove 

kupoprodaje u naravi je dio budućeg groblja 
na Dupcu, a model financiranja kupnje 
predmetnog zemljišta utvrđen je sukladno 
potpisanom Sporazumu 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 zaključenog 
između Općine Župa dubrovačka i Grada 
Dubrovnika, te Dodatka I Ugovora a u 
kojem je naveden model financiranja u 
omjeru 76% Grad Dubrovnik i 24% Općina 
Župa dubrovačka. 
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Tržišnu vrijednost predmetne 
nekretnine utvrdio je ovlašteni sudski vještak 
gosp. Mario Ivušić, d.i.g. u svom elaboratu 
od 29. 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: 947-01/15-01/63 
URBROJ:2117/08-02-15-2 
 
Srebreno, 23. ožujka 2015. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 
                                 Mato Previšić, v.r. 
 
 
11. 
 
Na temelju članka 39. st. 3. Zakona o 
pomorskom dobru i morskim lukama 
(''Narodne novine'', broj 158/03, 100/04, 
123/11, 141/06 i 38/09), članka 6. Uredbe o 
postupku izdavanja koncesijskog odobrenja 
na pomorskom dobru (''Narodne novine'', 
broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 
34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 14. 
sjednici održanoj 23. ožujka 2015. godine 
donijelo je  
 

R J E Š E N J E 
 
1. Imenuje se Vijeće za davanje 

koncesijskog odobrenja (dalje: Vijeće). 
Vijeće je nadležno za davanje 

koncesijskog odobrenja na pomorskom 
dobru, u smislu članka 2. st. 2. Uredbe o 

postupku davanja koncesijskog odobrenja na 
pomorskom dobru. 
2. U Vijeće se imenuju: 

- Mato Begović predstavnik Općine 
Župa dubrovačka 

- Jure Marić predstavnik Općine 
Župa dubrovačka 

- Josip Perić predstavnik Općine 
Župa dubrovačka, 

- Ivo Klaić  predstavnik 
Županijskog tijela nadležnog za poslove 
pomorstva 

- Milan Grba predstavnik Lučke 
kapetanije 
3. Vijeće djeluje pri Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Župa 
dubrovačka. 
Jedinstveni upravni odjel iz st. 1. ove 

točke obavlja stručno-administrativne 
poslove za Vijeće. 
4. Akti Vijeća ovjeravaju se pečatom 

Općinskog načelnika Općine Župa 
dubrovačka. 

5. Mandat članova Vijeća traje četiri 
godine. 
Ako ocijeni potrebnim, Općinsko vijeće 

može pojedinog člana Vijeća ili Vijeće u 
cjelini razriješiti i prije isteka mandata. 
6. Članovi Vijeća između sebe biraju 

predsjednika Vijeća. 
7. Ovo rješenje stupa na snagu prvi dan 

nakon objave u ''Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka''.  

 
KLASA: 947-01/15-01/04 
URBROJ: 2117/08-02-15-5 
 
Srebreno, 23. ožujka 2015. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 
                                 Mato Previšić, v.r. 
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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 14. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 23. 
ožujka 2015. godine donijelo je  
 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
 

I 
 
Zabranjuje se promet motornim vozilima u 
naselju Srebreno ulicom Šetalište Dr. Frana 
Tuđmana i to od zgrade Vila Lada do Banja 
izuzev vozilima sa dozvolom u vremenu od 
1. lipnja 2015. godine do 30. rujna 2015. 
godine.  
Od 1. listopada 2015.g. do 31. svibnja 
2016.g. promet se u istoj ulici ograničava u 
dane vikenda i to od petka u 16:00 sati do 
ponedjeljka u 06:00 sati. 
Iznimno od odredbi iz prethodnih stavaka za 
prometovanje ovom zonom ograničenja 
prometa u hitnim intervencijama nije 
potrebno odobrenje: 
 - vozilima hitne pomoći 
 - vatrogasnim vozilima 
 - vozilima MUP-a 
 - vozilima istražnog suca i  
 - vozilima za otklanjanje elektro, PT 
i vodovodnih kvarova. 
 
Najveća dopuštena brzina kretanja vozila 
pješačkom zonom ograničava se na 20 km/h. 
 

II 
 

Prometovanje zonom ograničenja prometa iz 
točke I. ovog zaključka odobrit će se 
vozilima čija ''ukupna masa'' ne prelazi 5 
tona, a za potrebe: 

1. osoba koje posjeduju garažno ili 
parkirno mjesto u ovoj ulici 

2. osoba koje posjeduju smještajne 
– iznajmljivačke jedinice 

3. dopreme robe za opskrbu 
ugostiteljskih objekata ili 
prodavaonica (od 06,00 do 9,00 
sati) 

4. prijevoza građevnog materijala, 
te odvoza građevnog i drugog 
otpada 

5. prijevoza pokućstva i ogrijeva 
6. prijevoza radi snimanja i 

održavanja priredbi 
7. državnog, županijskog, 

općinskog i vjerskog protokola 
8. prijevoza umrle osobe 
9. prijevoza članova uže obitelji radi 

odlaska na pogreb 
10. prijevoza teških invalida i 

bolesnih osoba 
 

Osobama koje posjeduju garažno ili parkirno 
mjesto odobrenje se izdaje bez vremenskog 
ograničenja. 
Osobe koje posjeduju vez za plovilo u luci 
Srebreno svoja vozila mogu parkirati na 
obilježenim parking mjestima od zgrade Vila 
Lada do luke Srebreno. 
Odobrenje izdaje Jedinstveni upravni odjel 
Općine Župa dubrovačka. 
 

III 
 
Postavljanje prometne signalizacije kao i 
fiksnih prepreka na početku pješačke zone 
po ovom Zaključku izvršiti će Župa 
dubrovačka d.o.o  - Srebreno, a po nalogu i 
na teret Općine Župa dubrovačka. 
 

IV 
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Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje 
vrijediti Zaključak o reguliranju prometa u 
naselju Srebreno (Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka broj 2/14). 
 
KLASA: 340-01/15-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-15-3 
 
Srebreno, 23. ožujka 2015. 
 

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 14. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 23. 
ožujka 2015. godine donijelo je  
 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
 

I 
 
Zabranjuje se promet motornim vozilima u 
naselju Mlini ulicom Šetalište Marka 
Marojice i to od pristaništa Mlini (kod 
objekta vlasništvo hotela Mlini) u smjeru 
depadansa Studenac i ulice Tupina, izuzev 
vozilima  sa dozvolom i to od  1. lipnja 
2015. godine do 30. rujna 2015. godine. 
Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka za 
prometovanje ovom zonom ograničenja 
prometa u hitnim intervencijama nije 
potrebno odobrenje: 
 - vozilima hitne pomoći 
 - vatrogasnim vozilima 
 - vozilima MUP-a 
 - vozilima istražnog suca i  

 - vozilima za otklanjanje elektro, PT 
i vodovodnih kvarova. 
Najveća dopuštena brzina kretanja vozila 
pješačkom zonom ograničava se na 20 km/h. 
 

II 
 

Prometovanje zonom ograničenja prometa iz 
točke I. ovog zaključka odobrit će se 
vozilima čija ''ukupna masa'' ne prelazi 5 
tona, a za potrebe: 
 

1. odvoza smeća  
2. dopreme robe za opskrbu 

prodavaonica ili ugostiteljskih 
objekata (u razdoblju od 06:00 do 
09:00 sati) 

3. dopreme plina 
4. prijevoza pokućstva i ogrijeva 
5. prijevoza građevnog materijala, 

te odvoza građevnog otpada 
6. prijevoza radi snimanja i 

održavanja priredbi 
7. prijevoza novca i drugih 

vrijednosti 
8. državnog, županijskog, 

općinskog i vjerskog protokola 
9. prijevoza teških invalida i 

bolesnih osoba 
10. prijevoza umrle osobe 
11. prijevoza članova uže obitelji radi 

odlaska na pogreb 
12. osoba koje posjeduju garažno 

/parking/ mjesto u ovoj ulici. 
 
Osobama koje posjeduju garažno mjesto 
odobrenje se izdaje bez vremenskog 
ograničenja. 
Odobrenje izdaje Jedinstveni upravni odjel 
Općine Župa dubrovačka. 
 

III 
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Postavljanje prometne signalizacije po ovom 
Zaključku izvršiti će Župa dubrovačka d.o.o. 
- Srebreno, a po nalogu i na teret Općine 
Župa dubrovačka. 
 

IV 
 

Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje 
vrijediti Zaključak o reguliranju prometa u 
naselju Mlini (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka broj 2/14). 
 
KLASA: 340-01/15-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-15-4 
 
Srebreno, 23. ožujka 2015. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 
                                 Mato Previšić, v.r. 
 
 
14. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09), te članka 9. Odluke o 
obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju 
pisanog ugovora (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', br. 23/12, 15/13, 18/13) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka je 
na svojoj 14. sjednici održanoj dana 23. 
ožujka 2015. godine donijelo je sljedeću 

 
O D L U K U  

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 
povjeravanje obavljanja komunalne 

djelatnosti 
na temelju pisanog ugovora za Nabavu 
građevinskog materijala za održavanje 

javnih površina na području  
Općine Župa dubrovačka u 2015. godini 

 

Članak 1. 
Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda 
ponuditelja odabire se ponuditelj 
KOMARDA d.o.o., G. Čibača 8, Čibača, 
OIB: 45646420306 u iznosu 312.975,00 
kuna + PDV 25%, što ukupno iznosi 
391.218,75 kuna.  
 

Članak 2. 
Općinsko vijeće Općine Župe dubrovačka 
ovlašćuje Općinskog načelnika da zaključi 
ugovor s ponuditeljem Komarda d.o.o. o 
povjeravanje obavljanja komunalne 
djelatnosti na temelju pisanog ugovora za 
Nabavu građevinskog materijala za 
održavanje javnih površina na području 
Općine Župa dubrovačka u 2015. godini. 
  

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, 15/13, 18/13) donio 
Odluku o provođenju javnog natječaja radi 
odabira najpovoljnijeg ponuditelja za 
povjeravanje obavljanja komunalne 
djelatnosti na temelju pisanog ugovora za 
Nabavu građevinskog materijala za 
održavanje javnih površina na području 
Općine Župa dubrovačka u 2015. godini, te 
je dana 07. veljače 2015. godine raspisao 
javni natječaj u Dubrovačkom vjesniku i na 
Oglasnoj ploči Općine Župa dubrovačka. 
Javno otvaranje ponuda se održalo dana 18. 
veljače 2015. u 10:00 sati. Do isteka roka za 
dostavu ponuda pristigla je jedna ponuda i to 
ponuda ponuditelja Komarda d.o.o. 
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Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda 
povjerenstvo koje je imenovao Općinski 
načelnik Općine Župa dubrovačka sukladno 
Odluci o obavljanju komunalnih djelatnosti 
na temelju pisanog ugovora (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', br. 23/12, 
15/13, 18/13) ocijenilo je da je ponuda 
ponuditelja Komarda d.o.o. u skladu s 
uvjetima iz javnog natječaja i dokumentacije 
za nadmetanje, te je prihvatljiva, prema 
kriteriju najniže cijene ocijenjena 
najpovoljnijom. Slijedom navedenog 
povjerenstvo je predložilo sklapanje ugovora 
o povjeravanju obavljanja predmetne 
komunalne djelatnosti s ponuditeljem 
Komarda d.o.o. 
 
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: 363-01/15-01/20 
URBROJ: 2117/08-07-15-7 
 
Srebreno, 23. ožujka 2015. 
 

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 14. sjednici 
održanoj 23. ožujka 2015. godine, donijelo 
je slijedeću 
 

O D L U K U 

1. Prihvaća se ponuda - troškovnik 
obrta BAN-PROMET vl. Vicka 
Kristovića iz Zavrelja, Zavrelje 34, 
OIB 14561873998 od 30. siječnja 
2015. godine za obavljanje 
komunalne djelatnosti uklanjanja 
protupravno postavljenih predmeta sa 
javnih površina Općine Župa 
dubrovačka u 2015. godini u 
godišnjem iznosu do 87.500,00 kuna 
s PDV-om. 

 
2. Ponuda – troškovnik ponuditelja od 

30. siječnja 2015.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 obrt BAN-
PROMET vl. Vicka Kristovića iz Zavrelja, 
Zavrelje 34, OIB 14561873998 je dana 30. 
siječnja 2015. dostavio ponudu – troškovnik 
sa jediničnim cijenama za obavljanje 
komunalne djelatnosti uklanjanja 
protupravno postavljenih predmeta sa javnih 
površina Općine Župa dubrovačka u 2015. 
godini u godišnjem iznosu do 87.500,00 
kuna s PDV-om.  

Obzirom da je člancima 3. i 5. 
navedene Odluke propisano da odluku o 
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odabiru ponuditelja sukladno odredbama 
Zakona o javnoj nabavi (tzv. bagatelna 
nabava) donosi Općinsko vijeće, a ugovor s 
odabranim ponuditeljem sklapa Općinski 
načelnik riješeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
KLASA: 361-01/15-01/05 
URBROJ: 2117/08-02-15-2 
 
Srebreno, 23. ožujka 2015. 
 

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) 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 14. sjednici 
održanoj 23. ožujka 2015. godine, donijelo 
je slijedeću 
 

O D L U K U 
 

Prihvaća se Ponuda broj 29 ponuditelja 
SIGNALIZACIJA DUBROVNIK d.o.o. iz 
Knežice, Podgaj 3A, OIB 41021357341 od 
02. ožujka 2015. godine za obavljanje 
komunalne djelatnosti nabavke prometnih 
znakova i opreme te iscrtavanje horizontalne 
signalizacije na nerazvrstanim cestama 
Općine Župa dubrovačka u 2015. godini u 
godišnjem iznosu od 75.879,25 kuna s PDV-
om. 
 

1. Ponuda ponuditelja broj 29 od 02. 
ožujka 2015.g. sastavni je dio ove 
Odluke i Ugovora. 
 

2. 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 
SIGNALIZACIJA DUBROVNIK d.o.o. iz 
Knežice, Podgaj 3A je dana 02. ožujka 2014. 
godine dostavila Ponudu broj 29 za 
obavljanje komunalne djelatnosti nabavke 
prometnih znakova i opreme te iscrtavanje 
horizontalne signalizacije na nerazvrstanim 
cestama Općine Župa dubrovačka u 2015. 
godini u godišnjem iznosu od 75.879,25 
kuna s PDV-om.  

Obzirom da je člancima 3. i 5. 
navedene Odluke propisano da odluku o 
odabiru ponuditelja sukladno odredbama 
Zakona o javnoj nabavi (tzv. bagatelna 
nabava) donosi Općinsko vijeće, a ugovor s 
odabranim ponuditeljem sklapa Općinski 
načelnik riješeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
KLASA: 340-03/15-01/03 
URBROJ: 2117/08-02-15-4 
 
Srebreno, 23. ožujka 2015. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 
                                 Mato Previšić, v.r. 
 
 
17. 
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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 14. sjednici 
održanoj 23. ožujka 2015. godine, donijelo 
je slijedeću 
 

O D L U K U 

1. Prihvaća se Ponuda - troškovnik broj 
11/15 od 16. veljače 2015. godine 
ponuditelja „M-design“ vl. Marka 
Miloslavića iz Čibače, Put 
dragovoljaca domovinskog rata 5, 
OIB 93463979853 za obavljanje 
komunalne djelatnosti označavanja 
naselja, ulica, trgova i zgrada - izrada 
tablica s kućnim brojevima na 
području Općine Župa dubrovačka u 
2015. godini u godišnjem iznosu do 
5.000,00 kuna s PDV-om. 

 
2. Ponuda - troškovnik broj 11/15 od 

16. veljače 2015.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 „M-
desigin“ vl. Marka Miloslavića iz Čibače, 
Put dragovoljaca domovinskog rata 5 je dana 
03. ožujka 2015. dostavio Ponudu-

troškovnik broj 11/15 sa jediničnim 
cijenama za obavljanje komunalne 
djelatnosti označavanja naselja, ulica, trgova 
i zgrada, tj. izrade tablica s kućnim 
brojevima na području Općine Župa 
dubrovačka u 2015. godini u godišnjem 
iznosu do 5.000,00 kuna s PDV-om.  

Obzirom da je člancima 3. i 5. 
navedene Odluke propisano da odluku o 
odabiru ponuditelja sukladno odredbama 
Zakona o javnoj nabavi (tzv. bagatelna 
nabava) donosi Općinsko vijeće, a ugovor s 
odabranim ponuditeljem sklapa Općinski 
načelnik riješeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
KLASA: 363-01/15-01/33 
URBROJ: 2117/08-02-15-2 
 
Srebreno, 23. ožujka 2015. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 
                                 Mato Previšić, v.r. 
 
 
18. 
 
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 14. sjednici 
održanoj 23. ožujka 2015. godine, donijelo 
je slijedeću 
 

O D L U K U 

1. Prihvaća se ponuda tvrtke 
INŽENJERSKI BIRO KNEŽEVIĆ 
d.o.o. iz Dubrovnika, Iva Vojnovića 
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31, OIB 66618788371 od 29. 
prosinca 2014. godine za komunalnu 
djelatnost obavljanja stručnog 
nadzora nad radovima redovnog 
održavanja javne rasvjete te montaži 
i demontaži blagdanske rasvjete na 
području Općine Župa dubrovačka za 
2015. godinu u godišnjem iznosu od 
14.400,00 kuna bez PDV-a. 

 
2. Ponuda ponuditelja od 29. prosinca 

2014.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 
INŽENJERSKI BIRO KNEŽEVIĆ d.o.o. iz 
Dubrovnika, Iva Vojnovića 31 je dana 30. 
prosinca 2014. godine  dostavio ponudu za 
komunalnu djelatnost obavljanja stručnog 
nadzora nad radovima redovnog održavanja 
javne rasvjete te montaži i demontaži 
blagdanske rasvjete na području Općine 
Župa dubrovačka za 2015. godinu u 
godišnjem iznosu od 14.400,00 kuna bez 
PDV-a.   

Obzirom da je člancima 3. i 5. navedene 
Odluke propisano da odluku o odabiru 
ponuditelja sukladno odredbama Zakona o 
javnoj nabavi (tzv. bagatelna nabava) donosi 
Općinsko vijeće, a ugovor s odabranim 
ponuditeljem sklapa Općinski načelnik 
riješeno je kao u izreci ove Odluke. 
 

KLASA: 310-02/14-01/45 
URBROJ: 2117/08-02-14-3 
 
Srebreno, 23. ožujka 2015. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 
                                 Mato Previšić, v.r. 
 
 
 
 


