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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 17. 
sjednici, održanoj 20. svibnja 2015., 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. Stjepa Knega  
 

II. 
 

Ovo rješenje stupa na snagu prvog dana od 
dana objave u "Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka". 
 
KLASA: 023-01/15-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-15-1 
 
Srebreno, 20. svibnja 2015. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
02. 
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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 17. 
sjednici, održanoj 20. svibnja 2015., godine 
donijelo je  
 

RJEŠENJE 
o prijedlogu imenovanju člana Nadzornog 

odbora Groblje Dubac d.o.o. 
 

I. 
 

U Nadzorni odbor tvrtke Groblje Dubac 
d.o.o. predlaže se imenovanje: 
 
gosp. Stjepa Knega 
 

II. 
 

Ovo rješenje stupa na snagu prvog dana od 
dana objave u "Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka". 
 
KLASA: 023-01/15-01/02 
URBROJ: 2117/08-02-15-1 
 
Srebreno, 20. svibnja 2015. 
 

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 17. 
sjednici, održanoj 20. svibnja 2015., godine 
donijelo je  
 
 

 
RJEŠENJE 

o prijedlogu imenovanju člana Nadzornog 
odbora Mlini d.o.o. 

 
I. 
 

U Nadzorni odbor tvrtke Mlini d.o.o. za 
poslovne usluge predlaže se imenovanje: 
 
gosp. Nika Miloslavića 
 

II. 
 

Ovo rješenje stupa na snagu prvog dana od 
dana objave u "Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka". 
 
KLASA: 023-01/15-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-15-2 
 
Srebreno, 20. svibnja 2015. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
04. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09 i 6/13) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 17. sjednici 
održanoj 20. svibnja 2015. godine donijelo je  

 
ZAKLJUČAK 

 
1) Prihvaća se ponuda Maje Tolja iz 
Dubrovnika za kupnju nekretnine - 
jednosobnog stana u nizu ''Srebreno'', ulaz A, 
u prizemlju, broj 2 od 25,90 m2, uz 
ponuđenu cijenu od 30.303,00 € po 
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prodajnom tečaju HNB-a,  sukladno 
uvjetima natječaja. 
 
2) Zadužuje se Odsjek za opće i pravne 
poslove da pripremi nacrte Ugovora o 
kupoprodaji predmetne nekretnine. 
 
3) Ovlašćuje se Općinski načelnik za potpis 
Ugovora o prodaji predmetnog stana. 
  

O b r a z l o ž e n j e 
 
 Povjerenstvo imenovano od strane 
ovog Vijeća provelo je postupak za prodaju 
jednog stana koji se nalazi u kolektivnoj 
stambenoj zgradi u naselju Srebreno i o tome 
sačinilo zapisnik od 5. svibnja 2015.  

Prihvaćene je najpovoljnija ponuda, 
te je sukladno utvrđenom riješeno kao u 
izreci. 
 
KLASA: 370-03/02-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-15-38 
 
Srebreno, 20. svibnja 2015. 
 

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 17. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 20. 
svibnja 2015. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Pokreće se postupak kupnje dijela 
nekretnina koje nose oznaku čest. zem. 

1111/2 Z.UL. 543 K.O. Čibača, te čest. zgr. 
181 i čest. zem. 1111/3 obje Z.UL. 379 K.O. 
Čibača u površini od 84,8 m2. 

Tržišnu vrijednost predmetnih 
nekretnina utvrdio je ovlašteni sudski vještak 
Zlatko Bender d.i.g. u svom elaboratu od 
ožujka 2015 u iznosu od 135 €/m2. 

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

Ovlašćuje se općinski načelnik da 
potpiše Ugovore o kupoprodaji, nakon što se 
riješe imovinskopravni odnosi za svaku 
pojedinu česticu. 

Skica ugibališta sastavni je dio ovog 
zaključka. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Za poboljšanje prometne sigurnosti 

sudionika u prometu u ulici dr. A. Starčevića 
potrebno je izgraditi autobusno ugibalište u 
koju svrhu je potrebno otkupiti dio 
nekretnina koje nose oznaku čest. zem. 
1111/2 Z.UL. 543 K.O. Čibača, te čest. zgr. 
181 i čest. zem. 1111/3 obje Z.UL. 379 K.O. 
Čibača u površini od 84,8 m2. 

Obzirom da imovinskopravni odnosi 
nisu riješeni, dinamika potpisivanja Ugovora 
o kupoprodaji odgađa se do momenta 
rješavanja istih, te je riješeno kao u izreci 
ovog zaključka. 
 
KLASA: 947-01/15-01/05 
URBROJ:2117/08-02-15-5 
 
Srebreno, 20. svibnja 2015. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
06. 
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Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09 i 6/13) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 17. sjednici 
održanoj 20. svibnja 2015. godine donijelo je  

 
ZAKLJUČAK 

 
1) Prihvaća se ponuda Marina Mišića i dr. za 
kupnju zemljišta i točke a) i to dijelova čest. 
zem. 619/1, 620 i 621 sve k.o. Čibača u 
površini od 1200 m2 po cijeni od 105 €/m2 
po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja,   
 
2) Prihvaća se ponuda Pera Prkuta za kupnju 
zemljišta iz točke b) dijelova čest. zem. 
502/1, 503/1, 503/3, 503/4 i 503/5 sve k.o. 
Brašina u površini od 700 m2 po cijeni od 
130 €/m2 po srednjem tečaju HNB-a na dan 
plaćanja 
 
3) Zadužuje se Povjerenstvo za provedbu 
natječaja da raspiše ponovni natječaj za 
kupnju zemljišta iz točke c). 
 
4) Zadužuje se Odsjek za opće i pravne 
poslove da pripremi nacrte Ugovora o 
kupoprodaji predmetnih nekretnina. 
 
5) Ovlašćuje se Općinski načelnik za potpis 
Ugovora o kupnji predmetnih nekretnina. 
  

O b r a z l o ž e n j e 
 
 Povjerenstvo imenovano od strane 
ovog Vijeća provelo je postupak za kupnju 
zemljišta, komunalno opremljenih 
građevinskih parcela unutar građevinskog 
područja naselja Čibača, Brašina i 
Martinovići, a koja su morala ispuniti uvjete 
za izgradnju park/igrališta za djecu i o tome 
sačinilo zapisnik od 6. svibnja 2015.  

Prihvaćene su najpovoljnije ponude, 
te je sukladno utvrđenom riješeno kao u 
izreci. 
 
KLASA: 947-01/15-01/21 
URBROJ: 2117/08-02-15-8 
 
Srebreno, 20. svibnja 2015. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
7. 
 
Na temelju članka 6. Odluke o javnim 
priznanjima Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 4/03) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
17. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana                
20. svibnja 2015. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
o dodjeli ''Nagrade Općine Župa 

dubrovačka'' 
 

NOGOMETNOJ ŠKOLI 
''ASTAREA'', dodjeljuje se ''Nagrada 
Općine Župa dubrovačka'' – plaketa, povelja 
i novčani dar u iznosu od 15.000,00 kuna. 

 
''Nagrada Općine Župa dubrovačka'' 

uručit će se, sukladno odredbama Odluke o 
javnim priznanjima Općine Župa 
dubrovačka, na svečanoj sjednici povodom 
Dana Općine Župa dubrovačka 26. svibnja 
2015. godine. 
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Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog 
dana od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka. 
 
KLASA: 061-01/15-01/02 
URBROJ: 2117/08-02-15-1 
 
Srebreno, 20. svibnja 2015. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
8. 
 
Na temelju članka 6. Odluke o javnim 
priznanjima Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 4/03) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
17. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana                  
20. svibnja 2015. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
o dodjeli ''Nagrade Općine Župa 

dubrovačka'' 
 

KATIJI MIŠIĆ-BRAUT posmrtno, 
dodjeljuje se ''Nagrada Općine Župa 
dubrovačka'' – plaketa i povelja. 

 
''Nagrada Općine Župa dubrovačka'' 

uručit će se, sukladno odredbama Odluke o 
javnim priznanjima Općine Župa 
dubrovačka, na svečanoj sjednici povodom 
Dana Općine Župa dubrovačka 26. svibnja 
2015. godine. 

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog 

dana od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka. 

KLASA: 061-01/15-01/02 
URBROJ: 2117/08-02-15-2 
 
Srebreno, 20. svibnja 2015. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
9. 
 
Na temelju članka 41. Stavka 1. Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju 
(''Narodne novine'', broj 10/97, 107/07 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 17. 
sjednici, održanoj 20. svibnja 2015., godine 
donijelo je  
 

O D L U K A 
o davanju prethodne suglasnosti na  

Statut Dječjeg vrtića Župa dubrovačka 
 

I. 
Daje se prethodna suglasnost na 

Statut Dječjeg vrtića ''Župa dubrovačka'' u 
tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće 
Dječjeg vrtića Župa dubrovačka na sjednici 
održanoj 13. svibnja 2015. godine. 
  
 Ova odluka stupa na snagu prvog 
dana od dana objave u "Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka". 
 
KLASA: 601-01/15-01/03 
URBROJ: 2117/08-02-15-2 
 
Srebreno, 20. svibnja 2015. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
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Mato Previšić, v.r.  
 
 
10. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 08/09), i članka 103. 
Zakona o cestama (''Narodne novine'', broj: 
84/11), Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka na 17. sjednici Općinskog vijeća 
održanoj dana 20. svibnja 2015. 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 dijela puta, 32/2520 dijelova čest. 
zem. 1423/6 Z.UL. 53 k.o. Brašina 
označenog na Kopiji katastarskog plana 
izrađenoj od strane Zorana Bezića, dipl.ing. i 
koja je sastavni dio ove Odluke. 
 

II 
 
Slijedom utvrđenog u točci I. ukida se status 
javnog dobra u općoj uporabi (puta) 32/2520 
dijelova čest. zem. 1423/6 Z.UL. 53 k.o. 
Brašina označenog na Kopiji katastarskog 
plana izrađenoj od strane Zorana Bezića, 
dipl.ing. i koja je sastavni dio ove Odluke. 
 

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: 947-01/15-01/47 
URBROJ: 2117/08-02-15-2 
 
Srebreno, 20. svibnja 2015. 
 

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 17. 
sjednici, održanoj 20. svibnja 2015., donosi 
slijedeći  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka mijenja nekretnine s gosp. 
Iilijom Radićem na način da Općina daje u 
zamjenu 32/2520 dijelova čest. zem. 1423/6 
Z.UL. 53 k.o. Brašina, a gosp. Ilija Radić 
daje u zamjenu 5/400 dijelova čest. zem. 
1111/4 Z.UL. 496 k.o. Brašina sve sukladno 
preglednom nacrtu označenom na Kopiji 
katastarskog plana izrađenoj od strane 
Zorana Bezića, dipl.ing. i koja je sastavni dio 
ovog Zaključka. 

Procjenu prometne vrijednosti 
predmetnih čestica zemlje utvrdio je 
ovlašteni sudski vještak u svom elaboratu od 
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ožujka 2015. i ista iznosi 135 €/m2, 
protuvrijednost u kunama po srednjem tečaju 
HNB-a na dan uplate. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik da 
potpiše Ugovor o zamjeni kojim će se 
regulirati zamjena navedenih nekretnina. 

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

 
Zamolbom od 12. svibnja 2015. 

godine Ilija Radić iz Mlina, Put dr. A. 
Starčevića 123 obratio se Općini Župa 
dubrovačka tražeći, u svrhu legaliziranje 
njegovog stambenog objekta, zamjenu 
nekretnina na način da Općina daje u 
zamjenu 32/2520 dijelova čest. zem. 1423/6 
Z.UL. 53 k.o. Brašina a gosp. Ilija Radić 
daje u zamjenu 5/400 dijelova čest. zem. 
1111/4 Z.UL. 496 k.o. Brašina sve sukladno 
preglednom nacrtu označenom na Kopiji 
katastarskog plana izrađenoj od strane 
Zorana Bezića, dipl.ing.  

Obzirom da se rečenom zamjenom ne 
će pogoršati prometni uvjeti riješeno je kao u 
izreci ovog zaključka. 
 
KLASA: 947-01/15-01/47 
URBROJ: 2117/08-02-15-3 
 
Srebreno, 20. svibnja 2015. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
 


