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1.  
 
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 22. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 14. 
ožujka 2016. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se ponuda Stjepana Lonze 
za kupnju 20/1547 dijelova čest. zem. 133 z. 
ul. 28 k.o. Soline po cijeni od 126,55 €/m2. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da 
potpiše Ugovor o kupoprodaji predmetnih 
dijelova čestica zemlje 133 k.o. Soline. 

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

 
Za realizaciji projekta rekonstrukcije 

ceste kroz Soline potrebno je proširenje 
trupa postojeće ceste. Obzirom da je 
proširenje bilo moguće izvesti na način da se 
postojećoj cesti pridruži dio čestice u 
vlasništvu Stjepana Lonze to su ostvareni 
kontakti s imenovanim, te je zatražena 
ponuda za prodaju. 

Dana 24. veljače 2016. Stjepan 
Lonza dostavio je ponudu, te predložio da 
prometnu vrijednost nekretnine utvrdi 
ovlašteni sudski vještak. 

Ovlašteni sudski vještak utvrdio je u 
svom elaboratu od veljače 2016. da je 
prometna vrijednost nekretnine 126,55 €/m2. 

S tim u svezi riješeno je kao u izreci 
ovog zaključka. 
 
KLASA: 947-01/16-01/10    
URBROJ:2117/08-02-16-2 
 
Srebreno, 14. ožujka 2016. 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća 
 
                                 Mato Previšić, v.r. 
 
 
2. 
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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 22. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 14. 
ožujka 2016. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se ponuda Paškala 
Đurovića, Nikoline Đurović i Ivana 
Đurovića za kupnju 20/76 dijelova čest. zem. 
332/1 z.ul. 327 k.o. Soline na način da svako 
prodaje po 10/114 dijelova, odnosno 
odgovarajući suvlasničke dijelove u površini 
od 6,66 m2, te po 35/1176 dijelova čest. zem. 
332/2 z. ul. 327 k.o. Soline, odnosno 
odgovarajuće suvlasničke dijelove 
nekretnine koji dijelovi odgovaraju površini 
od 11,66 m2, po cijeni od 126,55 €/m2. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da 
potpiše Ugovor o kupoprodaji predmetnih 
dijelova čestica zemlje 332/1 i 332/2 obje 
k.o. Soline. 

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

 
Za realizaciji projekta rekonstrukcije 

ceste kroz Soline potrebno je proširenje 
trupa postojeće ceste. Obzirom da je 
proširenje bilo moguće izvesti na način da se 
postojećoj cesti pridruži dio čestice u 
vlasništvu Paškala Đurovića, Nikoline 
Đurović i Ivana Đurovića to su ostvareni 
kontakti s imenovanima, te je zatražena 
ponuda za prodaju. 

Dana 24. veljače 2016. Paškal 
Đurović, Nikolina Đurović i Ivan Đurović 
dostavili su ponudu, te predložili da 
prometnu vrijednost nekretnine utvrdi 
ovlašteni sudski vještak. 

Ovlašteni sudski vještak utvrdio je u 
svom elaboratu od veljače 2016. da je 
prometna vrijednost nekretnine 126,55 €/m2. 

S tim u svezi riješeno je kao u izreci 
ovog zaključka. 
 
KLASA: 947-01/16-01/10    
URBROJ:2117/08-02-16-2 
 
Srebreno, 14. ožujka 2016. 
 

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 22. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 14. 
ožujka 2016. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se ponuda gosp. Karla 
Špetića, Pava Lučića i Katice Lučić za 
kupnju 12/1429 dijelova čest.zem. 131/1 
z.ul. 275 k.o. Soline, na način da Karlo 
Špetić prodaje 28675/5121536 dijelova, 
odnosno odgovarajući suvlasnički dio u 
površini od 8 m2, a Pavo i Katica Lučić svaki 
po 7168/5121536 dijelova odnosno 
odgovarajući suvlasnički dio u površini od 2 
m2, po cijeni od 126,55 €/m2. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da 
potpiše Ugovor o kupoprodaji predmetnih 
dijelova čestica zemlje 131/1 k.o. Soline. 

 
O b r a z l o z e n j e 
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Za realizaciji projekta rekonstrukcije 
ceste kroz Soline potrebno je proširenje 
trupa postojeće ceste. Obzirom da je 
proširenje bilo moguće izvesti na način da se 
postojećoj cesti pridruži dio čestice u 
vlasništvu Karla Špetića, Pava Lučića i 
Katice Lučić to su ostvareni kontakti s 
imenovanima, te je zatražena ponuda za 
prodaju. 

Dana 9. ožujka 2016. gosp. Karlo 
Špetić, Pavo Lučić i Katica Lučić dostavili 
su ponudu, te predložili da prometnu 
vrijednost nekretnine utvrdi ovlašteni sudski 
vještak. 

Ovlašteni sudski vještak utvrdio je u 
svom elaboratu od veljače 2016. da je 
prometna vrijednost nekretnine 126,55 €/m2. 

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

 
KLASA: 947-01/16-01/11    
URBROJ:2117/08-02-16-2 
 
Srebreno, 14. ožujka 2016. 

 
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 22. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 14. 
ožujka  2016. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

U Povjerenstva za obilježavanje 
Dana općine Župa dubrovačka i Dana 
oslobođenja Župe  dubrovačke imenuju se: 

 
- gđa. Helena Knego, vijećnica, 

predsjednica 
- gosp. Mirko Maslać, zamjenik 

predsjednice 
- don. Vilim Petrović, član 
- gosp. Miran Miloslavić, član 
- gđica. Barbara Korda, član 
- gosp. Niko Benić, član 

 
 Ovaj zaključak stupa na snagu prvog 
dana od dana objave u "Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka". 
 
KLASA: 013-04/16-01/01    
URBROJ:2117/08-02-16-1 
 
Srebreno, 14. ožujka 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 
                                 Mato Previšić, v.r. 
 
 
5. 
 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09), te članka 5. 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 22. 
sjednici održanoj dana  14. ožujka 2016. godine 
donijelo je sljedeću 

 
 



Općina Župa dubrovačka               Službeni glasnik broj 11               Srebreno, 14. ožujka 2016. 
 
 

  
4 

O D L U K U  
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 

povjeravanje obavljanja komunalne 
djelatnosti na temelju pisanog ugovora  

o Obavljanju dimnjačarskih poslova  
na području Općine Župa dubrovačke  

 
Članak 1. 

 
Kao najpovoljnija ponuda odabire se Ponuda 
– sa cjenikom ponuditelja obrta 
DIMNJAČAR NENADIĆ vl. Josipa 
Nenadića iz Slavonskog Broda, V. Bacha 32, 
OIB 83877824201 od 07. ožujka 2016. 
godine, u ukupnom iznosu od 3.000,00 kn s 
PDV-om. 
 

Članak 2. 
 

Općinsko vijeće Općine Župe dubrovačka 
ovlašćuje Općinskog načelnika da zaključi 
ugovor o povjeravanje obavljanja komunalne 
djelatnosti na temelju pisanog ugovora o 
Obavljanju dimnjačarskih poslova na 
području Općine Župa dubrovačka na rok od 
jedne godine dana od dana potpisa ugovora s 
ponuditeljem obrt DIMNJAČAR NENADIĆ 
vl. Josipa Nenadića iz Slavonskog Broda, V. 
Bacha 32, OIB 83877824201 u ukupnom 
iznosu od 3.000,00 kuna s PDV-om. 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka Općinskog vijeća Općine Župe 
dubrovačke je konačna. 

 
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 09. ožujka 2016. 
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 s PDV-
om.  

Obzirom da je člancima 3. i 5. 
navedene Odluke propisano da odluku o 
odabiru ponuditelja donosi Općinsko vijeće, 
a ugovor s odabranim ponuditeljem sklapa 
Općinski načelnik riješeno je kao u izreci 
ove Odluke. 
 
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: 030-07/16-01/09                                                     
URBROJ: 2117/08-02-16-2 
 
Srebreno, 14. ožujka 2016.  
 

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 22. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 14. 
ožujka 2016. godine donijelo je  
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Z A K L J U Č A K 
 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka odobrava jednokratnu novčanu 
potporu u iznosu od 30.000,00 kuna 
generalima Milivoju Petkoviću i dr., 
odnosno šestorici Hrvata u Den Hagu 
osuđenih na dugogodišnju robiju zbog svoje 
uloge u obrani Hrvatske. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Zamolbom od 22. siječnja 2016. 

godine don. Miljenko Babaić, Teo Andrić i 
Ivo Miletić putem Županijskog odbora 
Hrvatske demokratske zajednice, obratili su 
se Općini Župa dubrovačka s prijedlogom da 
Općina izvrši uplatu novčane pomoći 
generalima Milivoju Petkoviću i dr., 
odnosno šestorici Hrvata u Den Hagu 
osuđenih na dugogodišnju robiju zbog svoje 
uloge u obrani Hrvatske. 

S tim u svezi riješeno je kao u izreci 
ovog zaključka. 
 
KLASA: 402-07/16-01/05 
URBROJ:2117/08-02-16-2 
 
Srebreno, 14. ožujka 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 
                                 Mato Previšić, v.r. 
 


