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SADRŽAJ 
 
OPĆINSKO VIJEĆE  
 

1. Zaključak o dodjeli javnog priznanja 
Općine Župa dubrovačka DVD Župa 
dubrovačka………………………..1. 

2. Zaključak o dodjeli javnog priznanja 
Općine Župa dubrovačka gosp. Mišu 
Martiću…..………………………..2. 

3. Zaključak o dodjeli javnog priznanja 
Općine Župa dubrovačka BK Donji 
Brgat……..………………………..2. 

4. Odluka o davanju prethodne 
suglasnosti  na Izmjene i dopune 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 
načinu rada Dječjeg vrtića ''Župa 
dubrovačka''………………..……..2. 

5. Odluka o odabiru najpovoljnijeg 
ponuditelja za povjeravanje 
obavljanja komunalne djelatnosti na 
temelju pisanog ugovora radi Nabave 
i iscrtavanja horizontalne i vertikalne 
signalizacije i umjetnih izbočina….3. 

6. Zaključak o davanju prethodne 
suglasnosti na gradnju puta-Kolić..4. 

7. Zaključak o prodaji nekretnine-
Buić..……………….…………….5. 

8. Odluka o ukidanju statusa javnog 
dobra – Matičević…………………6.  

9. Zaključak o prodaji nekretnine-
Matičević………………………….6. 

____________________________________ 

 
1.  
 
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 
24. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana                
16. svibnja 2016. godine donijelo je  
 

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

dubrovačka'' 
 
 

DOBROVOLJNOM VATROGASNOM 
DRUŠTVU ŽUPA DUBROVAČKA, 
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 2016. godine. 

  
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana 
od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka. 
 
KLASA: 061-01/16-01/02 
URBROJ: 2117/08-02-16-4   
           
Srebreno, 16. svibnja 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                        
Mato Previšić, v.r. 
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2. 
 
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 
24. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana                  
16. svibnja 2016. godine donijelo je  
 

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

dubrovačka'' 
 

MIŠU MARTIĆU, dodjeljuje se 
''Nagrada Općine Župa dubrovačka'' – 
plaketa, povelja i novčani dar u iznosu od 
5.000,00 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 
2016. godine. 

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog 

dana od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka. 

 
KLASA: 061-01/16-01/02 
URBROJ: 2117/08-02-16-5   
           
Srebreno, 16. svibnja 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                               
Mato Previšić, v.r. 

 
 
3. 

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 
24. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana                
16. svibnja 2016. godine donijelo je  
 

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

dubrovačka'' 
 

BOČARSKOM KLUBU DONJI 
BRGAT, 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 
2016. godine. 

  
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog 

dana od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka. 

 
KLASA: 061-01/16-01/02 
URBROJ: 2117/08-02-16-6   
           
Srebreno, 16. svibnja 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                        
Mato Previšić, v.r. 

 
 
4. 
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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 24. 
sjednici, održanoj 16. svibnja 2016., godine 
donijelo je  
 

O D L U K U  
o davanju prethodne  

suglasnosti na Izmjene i dopune 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Dječjeg vrtića Župa 
dubrovačka 

 
Daje se prethodna suglasnost na 

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića ''Župa 
dubrovačka'' u tekstu kojeg je utvrdilo 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Župa 
dubrovačka na 38. sjednici održanoj 04. 
svibnja 2016. godine. 
  
 Ova odluka stupa na snagu prvog 
dana od dana objave u "Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka". 
 
KLASA: 601-02/16-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-16-4 
           
Srebreno, 16. svibnja 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 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 24. Sjednici održanoj dana 16. 
svibnja 2016. 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 i 
iscrtavanje horizontalne i vertikalne 

signalizacije i umjetnih izbočina 
 
 

Članak 1. 
Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda 
ponuditelja SIGNALIZACIJA d.o.o., 
Trakošćanska 30, 10000 Zagreb, OIB: 
72088487085u iznosu 70.005,00 kn  + PDV 
25%, što ukupno iznosi 87.506,25 kn. 
 
 

Članak 2. 
Općinsko vijeće Općine Župe dubrovačka 
ovlašćuje Općinskog načelnika da zaključi 
ugovor o povjeravanju obavljanja 
komunalne djelatnosti na temelju pisanog 
ugovora za Nabavu i iscrtavanje 
horizontalne i vertikalne signalizacije i 
umjetnih izbočina s ponuditeljem 
SIGNALIZACIJA d.o.o., Trakošćanska 30, 
10000 Zagreb, OIB: 72088487085u iznosu 
70.005,00 kn  + PDV 25%, što ukupno 
iznosi 87.506,25 kn. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka Općinskog vijeća Općine Župe 
dubrovačke je konačna. 
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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) donio Odluku o 
provođenju javnog natječaja radi odabira 
najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje 
obavljanja komunalne djelatnosti na temelju 
pisanog ugovora za Nabavu i iscrtavanje 
horizontalne i vertikalne signalizacije i 
umjetnih izbočina, te je dana16. travnja 
2016. godine raspisao javni natječaj u 
Dubrovačkom vjesniku i na Oglasnoj ploči 
Općine Župa dubrovačka. Javno otvaranje 
ponuda se održalo dana 28.04.2016 u 10:00 
sati. Do isteka roka za dostavu ponuda 
pristigle su četiri ponude i to ponude 
sljedećih ponuditelja Tisak DA – DA d.o.o., 
Signalizacija d.o.o., Dubrovnik ceste d.d. i 
Signalizacija Dubrovnik d.o.o.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'', 23/12, 15/13, 18/13) ocijenilo 
je da ponuda ponuditelja Dubrovnik ceste 
d.d. nije prihvatljiva, jer ponuditelj nije 
dokazao financijsku sposobnost sukladno 
dokumentaciji za nadmetanje, budući je 
dostavio dokaz o solventnosti iz kojeg je 
vidljivo da je bio u blokadi u posljednjih 6 
mjeseci od dana sastavljanja obrasca. Javni 
naručitelj je zatražio pojašnjenje 
neuobičajeno niske cijene od najpovoljnijeg 
ponuditelja Signalizacija d.o.o. iz Zagreba. 
Navedeni ponuditelj je dostavio prihvatljivo 
pojašnjenje u ostavljenom roku, koje se 
nalazi u privitku zapisnika o pregledu i 
ocjeni ponuda. Ponude ponuditelja Tisak DA 
– DA d.o.o., Signalizacija d.o.o. i 

Signalizacija Dubrovnik d.o.o.su 
prihvatljive. Ponuda ponuditelja 
Signalizacija d.o.o. je prema kriteriju najniže 
cijene ocijenjena najpovoljnijom. Slijedom 
navedenog povjerenstvo je predložilo 
sklapanje ugovora o povjeravanju obavljanja 
predmetne komunalne djelatnosti s 
ponuditeljem Signalizacija 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: 340-03/16-01/16 
URBROJ: 2117/08-07-16-9 
           
Srebreno, 16. svibnja 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                        
Mato Previšić, v.r. 

 
 
6. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 08/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 24. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 16. svibnja 
2016. godine donijelo je  

 
ZAKLJUČAK 

 
1) Prihvaća se Ugovor o međusobnim 

pravima i obvezama u svezi gradnje 
pristupne prometnice sa Sergejem 
Kolić, po opunomoćeniku Marina 
Kolić, Dubac 1, OIB: 03508983557, 
(u daljnjem tekstu: Investitor). 
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2) Predmetni Ugovor sastavni je dio 
ovog Zaključka. 

 
3) Ovlašćuje se Općinski načelnik za 

potpis Ugovora. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
Sukladno zahtjevu investitora, za izdavanje 
suglasnosti za izgradnju pristupne 
prometnice na dijelu čest. zem. 1423/17, 
739/3, 741/3 (k.o. Brašina - stara izmjera), sa 
pratećom infrastrukturom, a prema Glavnom 
projektu izrađenom od strane tvrtke Traser 
d.o.o. iz Dubrovnika, projektant Duran 
Klepo, dipl. ing. građ., oznaka projekta TD 
06/16, a sve sukladno članku 165. Zakona o 
prostornom uređenju (Narodne novine 
153/13) rješava se kao u izreci ovog 
zaključka. 
 
KLASA: 350-07/16-01/24 
URBROJ: 2117/08-02-16-2 
           
Srebreno, 16. svibnja 2016. 
 

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 24. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 16. 
svibnja 2016. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Gosp. Mihu Buiću iz Mlina, Grbavac, 
Donje selo 2, prodaje se 27/115 dijelova 
čest. zem. 1110/2 Z.UL. 1450 k.o. Brašina 
označenih na geodetskom snimku izrađenom 
od strane tvrtke Geo plan d.o.o. iz 
Dubrovnika, odnosno cjelinu vlasničkih 
prava novoformirane čest.zem. 1110/3 k.o. 
Brašina u površini 27 m2, za kupoprodajnu 
cijenu od 3.216 € (slovima: 
tritisućedvijestotinešesnaestEUR-a) u 
kunskoj protuvrijednosti po prodajnom 
tečaju HNB-a na dan isplate. 

 
Ugovor o kupoprodaji sastavni je dio 

ovog Zaključka. 
 
Ovlašćuje se Općinski načelnik da 

potpiše Ugovor o kupoprodaji. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

 Gosp. Miho Buić iz Mlina, Grbavac, 
Donje selo 2 obratio se Općini Župa 
dubrovačka tražeći da mu Općina Župa 
dubrovačka proda 27/115 dijelova čest. zem. 
1110/2 Z.UL. 1450 k.o. Brašina označenih 
na geodetskom snimku izrađenom od strane 
tvrtke Geo plan d.o.o. iz Dubrovnika, 
odnosno cjelinu vlasničkih prava 
novoformirane čest.zem. 1110/3 k.o. Brašina 
u površini 27 m2, jer da mu je ista potrebna 
za formiranje građevinske čestice u postupku 
utvrđivanja građevne čestice za postojeću 
građevinu. 
 S tim u svezi angažiran je ovlašteni 
sudski vještak koji je izvršio procjenu 
predmetne nekretnine i utvrdio tržišnu 
vrijednost iste u iznosu od 119,13 €/m2. 

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 
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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…152/14) 
riješeno je kao u izreci ovog zaključka. 
 
KLASA: 947-01/16-01/26 
URBROJ: 2117/08-02-16-3 
           
Srebreno, 16. svibnja 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                               
Mato Previšić, v.r. 

 
 
8. 
 
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 24. sjednici Općinskog vijeća 
održanoj dana 16. svibnja 2016. 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, 14/29 dijelova čest. 
zem. 864 Z.UL. 46 k.o. Zavrelje označenog 
na geodetskom snimku oznake 29/14 od 
11.02.2014. izrađenoj od strane tvrtke 
Habitat geo d.o.o. i koji je sastavni dio ove 
Odluke. 
 

II 
 

Slijedom utvrđenog u točci I. ukida se status 
javnog dobra u općoj uporabi (puta) 14/29 
dijelova čest. zem. 864 Z.UL. 46 k.o. 
Zavrelje označenog na geodetskom snimku 
oznake 29/14 od 11.02.2014. izrađenoj od 
strane tvrtke Habitat geo d.o.o. i koji 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 
iste nekretnine kao javnog dobra (puta). 
 

IV 
 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od 
dana objave u "Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka". 
 
KLASA: 947-01/16-01/25 
URBROJ: 2117/08-02-16-3 
           
Srebreno, 16. svibnja 2016. 
 

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 24. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 16. 
svibnja 2016. godine donijelo je  
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Z A K L J U Č A K 
 

Gosp. Žarku Matičeviću iz Mlina, 
Zavrelje 10, prodaje se 14/29 dijelova čest. 
zem. 864 Z.UL. 46 k.o. Zavrelje označenih 
na geodetskom snimku oznake 29/14 od 
11.02.2014. izrađenoj od strane tvrtke 
Habitat geo d.o.o. površine 14 m2, za 
kupoprodajnu cijenu od 869 € (slovima: 
osamstotinašezdesetdevetEUR-a) u kunskoj 
protuvrijednosti po prodajnom tečaju HNB-a 
na dan isplate. 

 
Ugovor o kupoprodaji sastavni je dio 

ovog Zaključka. 
 
Ovlašćuje se Općinski načelnik da 

potpiše Ugovor o kupoprodaji. 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

 Gosp. Žarko Matičević iz Mlina, 
Zavrelje 10 obratio se Općini Župa 
dubrovačka tražeći da mu Općina Župa 
dubrovačka proda 14/29 dijelova čest. zem. 
864 Z.UL. 46 k.o. Zavrelje površine 14 m2, 
jer da mu je ista potrebna za formiranje 
građevinske čestice u postupku utvrđivanja 
građevne čestice za postojeću građevinu. 
 S tim u svezi angažiran je ovlašteni 
sudski vještak koji je izvršio procjenu 
predmetne nekretnine i utvrdio tržišnu 
vrijednost iste u iznosu od 62,07 €/m2. 

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…152/14) 
riješeno je kao u izreci ovog zaključka. 

 
KLASA: 947-01/16-01/25 
URBROJ: 2117/08-02-16-4 
           
Srebreno, 16. svibnja 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                        
Mato Previšić, v.r. 

 
 

 
 


