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1.  
 
Na temelju članka 110. Zakona o proračunu 
("Narodne novine" br. 87/08 i 136/12) i 
članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 25. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 3. 
kolovoza  2016. godine donijelo je  
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Z A K L J U Č A K 
 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća Polugodišnje 
financijsko izvješće za razdoblje 1. siječnja 
do 30. lipnja 2016., sa izvršenjem Programa 
rada.  

 
Polugodišnje financijsko izvješće za 

razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2016., sa 
izvršenjem Programa rada sastavni je dio 
ovog zaključka i isti se ne objavljuje u 
''Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka'' nego na oglasnoj ploči Općine 
Župa dubrovačka. 
 
KLASA: 400-06/16-01/01 
URBROJ:2117/08-02-16-2 
 
Srebreno, 3. kolovoza 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                               
Mato Previšić, v.r. 

 
 
2. 
 
Na temelju članka 111. Zakona o proračunu 
("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) 
i članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 25. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 3. 
kolovoza  2016. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća Konsolidirano 

financijsko izvješće za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2016. godine. 

 
Konsolidirano financijsko izvješće za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. 
godine sastavni je dio ovog zaključka i isto 
se ne objavljuje u ''Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka'' nego na oglasnoj 
ploči Općine. 

 
KLASA: 400-06/16-01/01 
URBROJ:2117/08-02-16-4 
 
Srebreno, 3. kolovoza 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 25. 
sjednici, održanoj 3. kolovoza 2016., 
donijelo je slijedeći  
 

Z A K L J U Č A K 
 

1) Prihvaća se Prijedlog Hotela 
Dubrovačka rivijera d.d. za Izmjenu i 
dopunu Sporazuma između Općine Župa 
dubrovačka, Hotela Dubrovačka rivijera d.d. 
i Mlina d.o.o. za poslovne usluge od 1. lipnja 
2016. 

2) Hotelima Dubrovačka rivijera 
d.d. odobrava se ukidanje tri parkirna mjesta 
za potrebe izgradnje požarnog puta na južnoj 
strani poslovno-garažnog objekta. 

3) Zbog potreba pješačke 
komunikacije preko Vukovarske ulice 
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ukidaju se postojeća dva parkirna mjesta na 
južnoj strani poslovno-garažnog objekta. 

4) Ovlašćuje se Općinski 
načelnik Općine Župa dubrovačka za ovjeru 
Izmjena i dopuna glavnog projekta Poslovno 
garažnog objekta u Srebrenom. 

5) Ovlašćuje se Općinski 
načelnik Općine Župa dubrovačka za 
potpisivanje Dodatka IV Sporazuma. 

6) Dodatak IV Sporazuma 
sastavni je dio ovog Zaključka. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Dopisom od 1. lipnja 2016. Hoteli 

Dubrovačka rivijera d.d. (pravni slijednici 
tvrtki Hoteli Srebreno d.d. i Hoteli Mlini 
d.d.) obratili su se Općini Župa dubrovačka 
obavještavajući je o postupku ishođenja 
izmjena i dopuna glavnog projekta Poslovno 
garažnog objekta u Srebrenom. Navode, da 
im je zbog zakonskih propisa koji proizilaze 
iz područja zaštite od požara u obvezi 
osigurati požarni put sa svih strana objekta, 
te da su zbog istih prinuđeni koristiti prolaz 
koji u naravi prolazi preko parkirnih mjesta 
na južnoj strani objekta. Traže da Općina 
Župa dubrovačka ovjeri rečene Izmjene i 
dopune, a zauzvrat će za izgubljena parkirna 
mjesta Općini osigurati tri mjesta u garaži 
spomenutog objekta. 

 
U postupku koji je prethodio 

donošenju ovog Zaključka utvrđeno je da je 
Općina Župa dubrovačka zbog sigurnosnih 
uvjeta u prometu morala osigurati pješački 
prijelaz preko dijela parkirnih mjesta na koji 
način su poništena dva parking mjesta od 
ukupno 13 parkirnih mjesta koliko ih je bilo 
prije izgradnje Poslovno garažnog objekta.  

 
Isto tako, zaključeno je da su Hoteli 

dubrovačka rivijera d.d. dužni ispuniti 

zakonsku obvezu po pitanju osiguranja 
požarnog pristupa objektu, te se s tim u svezi 
daje se suglasnost na Izmjene i dopune 
glavnog projekta Poslovno garažnog objekta 
u Srebrenom. 

 
Obzirom da Općina na ovaj način 

ostaje uskraćena za pet parkirnih mjesta (dva 
na prijedlog Općine, a tri na prijedlog Hotela 
Dubrovačka rivijera d.d.) to se traži 
osiguranje tri parkirna mjesta u garaži 
objekta. 

 
Shodno navedenom riješeno je kao u 

izreci ovog zaključka. 
 

KLASA: 947-01/12-01/31    
URBROJ: 2117/08-02-16-17 
 
Srebreno, 3. kolovoza 2016.  
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                        
Mato Previšić, v.r. 

 
 
4. 
 
Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o 
sustavu civilne zaštite (NN, 82/15), te članka 
34. Statuta Općine Župa dubrovačka  
(„Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka“, broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 25. 
sjednici održanoj 3. kolovoza 2016. godine, 
usvaja 

 
PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE 

ZAŠTITE NA PODRUČJU  
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA 

ZA 2016.   
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Člankom 17. stavak 1. Zakona o 
sustavu civilne zaštite (NN, broj 82/15) 
definirano je da predstavničko tijelo na 
prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave u 
postupku donošenja proračuna razmatra i 
usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan 
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje te 
smjernice za organizaciju i razvoj sustava 
koje se razmatraju i usvajaju svake četiri 
godine.  

Na temelju Analize o stanju sustava 
civilne zaštite na području Općine Župa 
dubrovačka u 2015. godini i Smjernica za 
organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja za 2016. godinu, a sukladno 
razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama 
većih nesreća i katastrofa, utvrđenih 
Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, 
materijalnih i kulturnih dobara te okoliša, s 
ciljem ravnomjernog razvoja svih nositelja 
sustava civilne zaštite donosi se godišnji 
plan aktivnosti za 2016. godinu:  
 

1. Općinsko vijeće prilikom 
donošenja proračuna za iduću 
godinu donosi: 
- Analizu stanja sustava civilne 
zaštite za 2016. godinu 
- Smjernice za organizaciju i razvoj 
sustava civilne zaštite 
- Godišnji plan razvoja sustava 
civilne zaštite s trogodišnjim 
financijskim     
   učincima 
 

2. Općinski načelnik donosi: 
- po prethodno pribavljenom 
prijedlogu službi koje se civilnom 
zaštitom bave kao redovitom 
djelatnošću, te sukladno članku 6. 
Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju 

operativnih snaga zaštite i spašavanja 
Odluku o imenovanju Stožera civilne 
zaštite Općine Župa dubrovačka 
- po prethodno pribavljenoj 
suglasnosti Područnog ureda za 
zaštitu i spašavanje Dubrovnik 
Odluku o određivanju pravnih osoba 
od interesa za sustav civilne zaštite te 
shodno tome, ukoliko bude potrebno, 
i izmjene i dopune Procjene 
ugroženosti stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša i Plana civilne zaštite. 
 

3. Civilna zaštita 
- Stožer civilne zaštite, postrojba 

civilne zaštite opće namjene i 
povjerenici civilne zaštite 
sudjeluju u pokaznoj vježbi 
sukladno Planu vježbi civilne 
zaštite za 2016. godinu. 

 
4. Vatrogastvo – DVD Župa 

dubrovačka 
- oprema, osposobljava i usavršava 

svoje članove prema planovima 
zaštite od požara, 

- izvršava zadaće u skladu s 
Programom aktivnosti u provedbi 
posebnih mjera zaštite od požara 
od interesa za RH u 2016. godini,  

- sukladno Planu motrenja i 
ophodnji Općine Župa 
dubrovačka za 2016. godinu od 
01. lipnja do 31. rujna 2016. 
godine svakodnevno provodi 
dežurstva, motrenja i ophodnje. 
 

5. Pravne osobe od interesa za sustav 
civilne zaštite 
- dostaviti im Odluku o 

određivanju pravnih osoba od 
interesa za sustav civilne zaštite 
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kao i izvatke iz Procjene 
ugroženosti stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša i Plana civilne zaštite te 
ukoliko bude potrebno sa istima 
potpisati ugovore o međusobnoj 
suradnji.     

 

6. Financiranje sustava civilne zaštite 
za trogodišnje razdoblje  
- izvod iz proračuna o visini 

osiguranih sredstava za 
organizaciju i razvoj sustava 
civilne zaštite u 2016., 2017. i 
2018. godini   

 
 
 
R.br. 

 
Opis pozicije 

 

 
Planirano  

2016. 

 
Planirano  

2017. 

 
Planirano  

2018. 
1. tekuće donacije 

DVD Župa dubrovačka 
 

1.750.000,00 kn
 

1.900.000,00 kn 
 

1.920.000,00 kn 
2. tekuće donacije  

Crveni križ  
 

30.000,00 kn 
 

50.000,00 kn 
 

60.000,00 kn 
3. tekuće donacije  

Gorska služba spašavanja 
 

15.000,00 kn 
 

20.000,00 kn 
 

45.000,00 kn 
4. oprema za civilnu zaštitu  

20.000,00 kn 
 

27.000,00 kn 
 

32.000,00 kn 
  

U K U P N O: 
 

1.815.000,00 kn
 

1.997.000,00 kn 
 

2.057.000,00 kn 
 

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''. 
 
KLASA: 810-01/16-01/08      
URBROJ: 2117/08-02-16-1   
 
Srebreno, 3. kolovoza 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                               
Mato Previšić, v.r. 

 
 
5. 
 
Temeljem članka 13. Zakona o zaštiti od 
požara (NN, broj 92/10) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka („Službeni glasnik 

Općine Župa dubrovačka“, broj 8/09 i 6/13), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
25. sjednici održanoj 3. kolovoza 2016. 
godine, donijelo je 
 
 

Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja 
zaštite od požara 

Općine Župa dubrovačka za 2016. godinu 
 

I. 
 

Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja 
zaštite od požara Općine Župa dubrovačka 
za 2016. godinu (u daljnjem tekstu Plan) 
donosi se radi unaprjeđenja i boljeg 
planiranja zaštite od požara na području 
Općine Župa dubrovačka. 
 

II. 
 



Općina Župa dubrovačka               Službeni glasnik broj 19               Srebreno, 3. kolovoza 2016. 
 
 

  
6 

Ovim Planom određuje se prijedlog 
organizacijskih i tehničkih mjera nužnih za 
unaprjeđenje zaštite od požara na području 
Općine Župa dubrovačka, a sukladno 
činjeničnom stanju utvrđenom u Procjeni 
ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija za Općinu Župa dubrovačka. 
 

III. 
 

Za učinkovito i uspješno djelovanje 
vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i 
početka intervencije do lokaliziranja i 
gašenja požara potrebno je, sukladno 
pravilima vatrogasne struke, kontinuirano 
raditi na povezivanju u jedinstveni sustav 
dojave požara ili nekog drugog događaja, a u 
cilju što bržeg prosljeđivanja informacija. 
Potrebno je utvrditi nužan broj stabilnih, 
mobilnih i prijenosnih radio uređaja za 
potrebe DVD Župa dubrovačka te osigurati 
učinkovit rad operativnog centra. 
 

IV. 
 

Odredbe Pravilnika o uvjetima za vatrogasne 
pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03) i 
Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje 
požara (NN 8/06) primjenjuju se za sve 
zahvate i izradu dokumenata prostornog 
uređenja. 
Izuzetno je važno organizirano nadzirati 
dostupnost vatrogasnim vozilima i 
vatrogascima do nadzemnih hidranata i 
vatrogasnih pristupa. Podzemne hidrante, 
zatrpane različitim materijalima, potrebno je 
pronaći  
 
i osigurati mogućnost njihova korištenja za 
potrebe gašenja požara. Na mjestu 
podzemnih hidranata, prilikom 
rekonstrukcije mjesne vodovodne mreže, 
ugraditi nadzemne hidrante, sukladno 
odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za 
gašenje požara. Potrebno je također 

kontrolirati tlak i količinu vode u vanjskoj 
hidrantskoj mreži za gašenje požara 
najmanje jedan put godišnje. 
 

V. 
 

U cilju onemogućavanja nastanka i širenja 
požara osnovne preventivne mjere u 
planiranju prostora trebaju, uz ostalo, 
sadržavati: 

- Zoniranje – utvrđivanje namjene 
prostora te temeljem prihvaćenih 
metoda za utvrđivanje požarnih 
sektora unutar zona, utvrđivanje zona 
zaštite s požarnim zaprekama, 
odnosno vatrogasnim pristupima. 
Vatrogasni pristupi mogu biti 
slobodni prostori gdje nije 
dozvoljena gradnja (ulice, parkovi) te 
prirodne zapreke (rijeke, potoci, 
jezera). 

- Tijekom izrade dokumenata 
prostornog uređenja postojećih 
urbanih sredina s gustoćom 
izgrađenosti većom od 30 % kao i 
većim požarnim opterećenjem 
potrebno je utvrditi pojačane mjere 
zaštite kroz ograničenje broja etaža, 
obveznu interpolaciju građevina 
većeg stupnja vatrootpornosti, 
izgradnju požarnih zidova, 
ograničenje namjene na djelatnosti s 
najmanjim požarnim opasnostima te 
izvedbu dodatnih mjera zaštite 
(vatrodojava, pojačan kapacitet 
hidrantske mreže). 
 

VI. 
 

Prilikom prijevoza opasnih tvari cestovnim 
prometnicama na području Općine Župa 
dubrovačka potrebno 
se strogo pridržavati Zakona o prijevozu 
opasnih tvari (NN 79/07) i Odluke o 
određivanju parkirališnih mjesta i 
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ograničenjima za prijevoz opasnih tvari 
javnim cestama (NN 15/10) kao i ostalih 
propisa o sigurnosti prometa na cestama. 
Potrebno je odrediti mjesta za parkiranje i 
zaustavljanje vozila koje prevoze opasne 
tvari pri čemu treba izbjegavati naselja. 
 

VII. 
 

Sukladno Pravilniku o zaštiti šuma od požara 
(NN 33/14) Općina Župa dubrovačka mora 
sastaviti popis šuma i šumskog zemljišta u 
vlasništvu fizičkih osoba, uz pripadajuće 
pregledne zemljovide i po stupnjevima 
opasnosti od šumskog požara. Potrebno je 
planirati i ustrojiti službu unutarnjeg nadzora 
za zaštitu od požara te motriteljsko-dojavnu 
službu kao i ustrojiti i osposobiti interventnu 
skupinu šumskih radnika, a radi izgradnje 
protupožarnih prosjeka. 
 

VIII. 
 

U svrhu edukacije pučanstva i turista, a 
naročito školske djece, za što bolju i 
djelotvorniju prevenciju nastanka šumskih 
požara tijekom cijele godine, a posebno 
tijekom mjeseca svibnja, potrebno je 
pripremiti i provoditi različite promidžbene 
programe s ciljem prevencije nastanka 
šumskih požara. Nužno je ostaviti i 
odgovarajuće znakove upozorenja. 
 

IX. 
 

Poljoprivredno zemljište se mora obrađivati 
uz primjenu agrotehničkih mjera kojima se 
propisuje njegovo korištenje na način da se 
ne umanjuje njegova vrijednost. Tijekom 
korištenja poljoprivrednog zemljišta 
obavezno je uređivanje i održavanje rudina, 
živica i međa, poljskih putova (po 
mogućnosti za prolaz vatrogasnih vozila) i 
kanala. Potrebno je uklanjati suhe biljke 
nakon provedbe agrotehničkih mjera u 

trajnim nasadima najkasnije do 1. lipnja 
tekuće godine te suhe biljne ostatke nakon 
berbe najkasnije u roku od 15 dana. Pri 
spaljivanju otpada na području privatnih 
šuma i poljoprivrednog zemljišta potrebno je 
osigurati neophodnu opremu i sredstva za 
gašenje. 
 

X. 
 

Prije početka požarne sezone vlasnici i 
korisnici zapuštenog poljoprivrednog 
zemljišta koje graniči sa šumama dužni su 
čistiti od vegetacije rubni pojas, 
preoravanjem ili drukčije, u širini od 5 
metara. Prilikom sanacije opožarenih 
površina inzistira se na sadnji biljaka 
pirofobnih svojstava te zamjena četinjača 
autohtonim pionirskim listačama. 
 

XI. 
 

Prosjeke na trasama dalekovoda potrebno je 
redovito čistiti od niskog raslinja i to u širini 
od 25 metara ispod 110 kV, 10 metara ispod 
35kV, a 5 metara ispod 10kV dalekovoda te 
sjeći stabla koja bi mogla pasti na žice 
dalekovoda. Neizostavno je čišćenje 
posječenih ostataka biljaka ispod 
dalekovoda. 
 

XII. 
 

Od izuzetne je važnosti kontinuirano, a 
posebice pred početak i tijekom požarne 
sezone, održavati pojaseve uz nerazvrstane 
prometnice. 
 

XIII. 
 

Za potrebe intervencija pripadnika DVD 
Župa dubrovačka, shodno financijskim 
mogućnostima, potrebno 
je kontinuirano nabavljati opremu i sredstva 
namijenjena za vatrogasne intervencije. 
Nabavu vatrogasne opreme i sredstava 
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predlaže zapovjednik DVD Župa 
dubrovačka. 
 

XIV. 
 

Sredstva za provedbu Plana osigurana su u 
Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2016. 
godinu. 
 

XV. 
 

Ovaj Plan stupa na snagu osam dana od dana 
objave u Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka. 
 
KLASA: 214-01/16-01/06 
URBROJ: 2117/08-02-16-1 
 

Srebreno, 3. kolovoza 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  25. 
sjednici održanoj dana 03. kolovoza 2016. 
godine, donijelo je  
 

O D L U K U  
o raspodjeli proračunskih sredstava  

za potporu obiteljima u školskoj 2016./2017.  
 
 

Članak 1. 
 

Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji i 
način raspodjele sredstava za potporu 
obiteljima na području Općine Župa 
dubrovačka, a za kupnju knjiga i ostalog 

školskog pribora djeci koja su redovno 
upisana u školsku godinu 2016./2017. 

Pod obiteljima iz predhodnog stavka 
podrazumijevaju se isključivo roditelji i 
njihova djeca. 
 

Članak 2. 
 

Sredstva za potporu iz članka 1. ove 
Odluke isplaćivat će se obiteljima sa 
područja Općine Župa dubrovačka čiji iznos 
ukupnih mjesečnih primanja ne prelazi 
2.000,00kn  kuna po članu obitelji, a čija 
djeca redovno pohađaju osnovnu ili srednju 
školu. 
 
Obiteljima koje zadovoljavaju uvjet 
primanja iz predhodnog stavka isplatit će se 
iznos od: 

- 500,00 kuna po djetetu za osnovno 
obrazovanje od 1. do 4. razreda 

- 700,00 kuna po djetetu za osnovno 
obrazovanje od 5. do 8. razreda 

- 1.000,00 kuna po djetetu za 
srednjoškolsko obrazovanje 
 

Članak 3. 
 

Jednoroditeljskim obiteljima i djeci 
bez oba roditelja, a koja se redovno školuju 
isplatit će se potpora iz čl. 2. za svako dijete 
bez obzira na visinu  ukupnih mjesečnih 
primanja. 

 
Članak 4. 

Pravo na ostvarivanje proračunskih 
sredstava iz članka 1. ove Odluke imaju 
obitelji čiji članovi imaju prebivalište na 
području Općine Župa dubrovačka. 
 

Članak 5. 
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Na temelju ove Odluke objavit će se 
javni poziv za podnošenje zahtjeva za 
raspored sredstava za potporu obiteljima na 
području Općine Župa dubrovačka, a za 
kupnju knjiga i ostalog školskog pribora 
djeci koja su redovno upisana u školsku 
godinu 2016./2017. 

 
Članak 6. 

 
Zahtjevi za ostvarivanje prava iz 

članka 2. ove Odluke podnose se Odsjeku za 
društvene djelatnosti i kulturu Općine Župa 
dubrovačka uz koji se prilaže: 

- Preslike osobnih iskaznica oba 
roditelja 

- Potvrde djece o redovnom upisu 
u školsku  2016./2017. godinu 

- Potvrde o primanjima roditelja za 
tri mjeseca koja prethode mjesecu 
podnošenja zahtjeva 

- Rodni list djece koja se ne 
školuju 

- Preslik kartice tekućeg računa 
 

Članak 7. 
 

Zahtjevi za ostvarivanje prava iz 
članka 3. ove Odluke podnose se Odsjeku za 
društvene djelatnosti i kulturu Općine Župa 
dubrovačka uz koji se prilaže : 

- Preslik osobne iskaznice roditelja 
- Smrtni list roditelja 
- Potvrde djece o redovnom upisu 

u školsku godinu 2016./2017.  
- Rodni list djece koja se ne 

školuju 
- Preslika kartice tekućeg računa 

Članak 8. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osam 
dana od dana objave u ''Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka''. 
 
KLASA: 602-01/16-01/03 
URBROJ: 2117/08-07-16-01 
 
Srebreno, 03. kolovoza 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                        
Mato Previšić, v.r. 

 
 
7. 
 
Na temelju članka 12. Zakona o 
poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15), 
članka 7. Pravilnika o državnim potporama 
poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne 
novine“ broj 101/13), Mišljenja Ministarstva 
poljoprivrede o usklađenosti prijedloga 
potpore male vrijednosti – Program potpore 
u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine 
Župa dubrovačka za razdoblje od 2015. – 
2016. godine (Klasa: 320-01/15-01/211, 
Urbroj: 525-07/0882-15-2) od 01. listopada 
2015. godine, Programa potpore 
poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine 
Župa dubrovačka za razdoblje od 2015.-
2016. godine (Klasa:320-01/15-
01/03;Urbroj:2117/08-02-15-1), Mišljenja 
Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti 
prijedloga izmjene potpore male vrijednosti 
– Izmjene i dopune Programa potpore u 
poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine 
Župa dubrovačka za 2016. Godine (Klasa: 
320-01/15-01/211, Urbroj: 525-07/0882-16-
6) od 18. srpnja 2016. godine, te Statuta 
Općine Župa dubrovačka („Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka“ broj 8/09 i 6/13), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka, 
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na 25. sjednici održanoj dana 03. kolovoza, 
2016. godine, donosi: 
 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
POTPORE POLJOPRIVREDI I 

RURALNOM RAZVOJU OPĆINE 
ŽUPA DUBROVAČKA ZA 2016. 

GODINU 
 

Članak 1. 
U članku 4. dodaje se: 
Mjera 7: Kupnja gnjojiva i zaštitnih 
sredstava 
Potpora se odobrava za subvencioniranje 
izdataka kupnje gnjojiva i zaštitnih 
sredstava. 
Maksimalni iznos potpore po korisniku 
iznosi 70% dokumentiranih izdataka, a 
najviše do 3.500,00 kn godišnje.  

 
Članak 2. 

Općinski načelnik će donijeti izmjene i 
dopune Javnog poziva za podnošenje 
zahtjeva za odobrenje potpore. 

 
Članak 3. 

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu 
osmog dana od dana objave u ''Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka''. 
 
KLASA: 320-01/15-01/03 
URBROJ: 2117/08-02-15-13 
 
Srebreno, 3. kolovoza 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                               
Mato Previšić, v.r. 

 
 
8. 
 

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom 
uređenju (Narodne novine 153/13) i članaka 
33. i 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 
08/09) Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka na 24. sjednici održanoj 03. 
kolovoza 2016. godine donosi 
 

ODLUKU O IZRADI 
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 

''KUPARI I'' 
 

Članak 1. 
Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog 
plana uređenja ''Kupari I''  (u daljnjem 
tekstu: UPU). 
 

Članak 2. 
Odlukom o izradi utvrđuje se: 

1. pravna osnova za izradu i 
donošenje UPU-a 

2. razloge donošenja UPU-a 
3. obuhvat prostornog plana 
4. sažeta ocjena stanja u 

obuhvatu UPU-a 
5. ciljevi i programska polazišta 

UPU-a 
6. popis sektorskih strategija, 

planova, studija i drugih 
dokumenata propisanih 
posebnim zakonima kojima, 
odnosno u skladu s kojima se 
utvrđuju zahtjevi za izradu 
UPU-a 

7. način pribavljanja stručnih 
rješenja UPU-a 

8. popis javnopravnih tijela 
određenih posebnim 
propisima koja daju zahtjeve 
za izradu UPU-a te drugih 
sudionika korisnika prostora 
koji trebaju sudjelovati u 
izradi UPU-a 
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9. planirani rok za izradu UPU-
a, odnosno njegovih 
pojedinih faza i rok za 
pripremu zahtjeva za izradu 
UPU-a tijela i osoba 
određenih posebnim 
propisima, ako je taj rok, 
ovisno o složenosti pojedinog 
područja, duži od trideset 
dana, 

10. izvori financiranja izrade 
UPU-a te 

11. odluka o posebnim pitanjima 
značajnim za izradu nacrta 
UPU-a. 

 
I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I 
DONOŠENJE UPU-a 
 

Članak 3. 
UPU se izrađuje u skladu sa: 

 Zakonom o prostornom uređenju 
(Narodne novine 153/13) (u daljnjem 
tekstu: Zakon),  

 Pravilnikom o sadržaju, mjerilima 
kartografskih prikaza, obveznim 
prostornim pokazateljima i standardu 
elaborata prostornih planova 
(Narodne novine 106/98, 39/04, 
45/04, 163/04, 9/11), 

 Prostornim planom uređenja Općine 
Župa dubrovačka (Službeni glasnik 
Općine Župa dobrovačka, 06/08, 
08/12, 07/13) (u daljnjem tekstu: 
PPUO Župa dubrovačka), 

 Sporazumom o utvrđivanju uvjeta i 
obveza za realizaciju projekta 
''Kupari I'' između Republike 
Hrvatske (Klasa: 940-01/13-
003/1920, Urbroj: 536-0512/01-
2015-113 od od 30. studenoga 
2015.) i Općine Župa dubrovačka 
(Klasa: 947-01/15-01/04, Urbroj: 

2117/08-07-15-09 od 20. studenoga 
2015.) 

 Odlukom Vlade Republike Hrvatske 
o izboru investitora i davanju 
koncesije na pomorskom dobru u 
svrhu izgradnje i gospodarskog 
korištenja plaže na dijelu k.o. 
Brašina, a u svrhu realizacije 
turističkog razvojnog projekta 
Kupari na lokaciji Kupari I. u Općini 
Župa dubrovačka (Klasa: UP/I-022-
03/15-04/18, Urbroj: 50301-05/25-
15-2, Narodne novine broj 119/15), 

 Ugovorom o realizaciji projekta 
Kupari I između Republike Hrvatske 
i invetitora, tvrtke Avenue ulaganja 
d.o.o. (Klasa: 940-01/13-003/1920, 
Urbroj: 536-0512/01-2015-113) od 
od 31. ožujka 2016. 

 te posebnim zakonima i propisima. 
 
 

II. RAZLOG DONOŠENJA UPU-a 
 

Članak 4. 
Sporazumom o utvrđivanju uvjeta i obveza 
za realizaciju projekta ''Kupari I'' između 
Republike Hrvatske (Klasa: 940-01/13-
003/1920, Urbroj: 536-0512/01-2015-113 
od od 30. studenoga 2015.) i Općine Župa 
dubrovačka (Klasa: 947-01/15-01/04, 
Urbroj: 2117/08-07-15-09 od 20. studenoga 
2015.) Općina Župa dubrovačka je preuzela 
obvezu  provođenja postupka izrade i 
donošenja UPU-a ''Kupari I'' kao preduvjeta 
za ishođenje akata za gradnju objekata u 
obuhvatu. 
 
Donošenju UPU-a prethodi postupak izrade 
Izmjene i dopune PPUO Župa dubrovačka 
koji je u tijeku i kroz koji će se uskladiti 
parametri vezani za granicu i obuhvat UPU-
a sukladno stvarnom stanju ustanovljenom 
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prema novoj katastarskoj izmjeri dijela k.o. 
Brašina (Broj:14 Su-1327/09) od 01. travnja 
2014. kao i sve ostale parametre potrebne za 
pravodobno donošenje UPU-a. 
 
Člankom 15. i 16. PPUO određena je 
djelomično izgrađena/dovršena zona 
izdvojenog građevinskog područja izvan 
naselja gospodarske-ugostiteljsko turističke 
namjene ''Kupari I''.  
 
Zona ''Kupari I'' Prostornim planom 
Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni 
glasnik Dubrovačko-neretvanske županije  
06/03, 03/05, 03/06, 07/10, 04/12, 09/13) 
određena je na površini od 14,00 ha s 
maksimalnim kapacitetom od 1500 ležaja 
dok je Prostornim planom uređenja Općine 
Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka 06/08, 08/12, 07/13) zonu 
određena na površini od 13,2 ha s 
maksimalnim kapacitetom od 1500 ležaja. 
 
U tijeku je postupak izrade Izmjena i 
dopuna PPDNŽ i PPUO Župa dubrovačka u 
okviru kojih će navedena površina biti 
usklađena s planom višeg reda te određena 
na površini od 14,00 ha s maksimalnim 
kapacitetom od 1500 ležaja. 
 
 
III. OBUHVAT UPU-a 
 

Članak 5. 
Prostorni obuhvat UPU-a iznosi 18,06 ha i 
definiran je prema novoj katastarskoj 
izmjeri dijela k.o. Brašina (Broj:14 Su-
1327/09) od 01. travnja 2014. i Smjernicama 
za izradu UPU-a ''Kupari I'' (KLASA: 350-
02/15-01/08, URBROJ:2117/08-02-15-2) od 
04. svibnja 2015. 
 

Obuhvat Urbanističkog plana uređenja 
''Kupari I'' označen je na kartografskom 
prikazu koji je dio navedenih Smjernica, a na 
nekretninama označenim kao: 

‐ čest. zem.  2321/1, 2322, 2320/1, 
2325, 2321/2, 2329/1, 2329/2, 2320/7, 
sve k.o. Brašina, u vlasništvu 
Republike Hrvatske,  

‐ dijelova čest. zem.  2326, 2324, 2334, 
sve k.o. Brašina, u vlasništvu 
Republike Hrvatske (javno vodno 
dobro),  

‐ čest. zem.  2344 i 2345/1, dijelu čest. 
zem. 2343,  sve k.o. Brašina, u 
vlasništvu Republike Hrvatske 
(pomorsko dobro), kao predmet 
koncesije za gospodarsko korištenje, 

‐ dijelova čest. zem. 2328, 2323/2, 2330, 
2332, 2329/3, sve k.o. Brašina, u 
vlasništvu Općine Župe dubrovačka 
(javne prometne površine, crpna 
stanica Kupari), 

‐ čest. zem. 2320/5, k.o. Brašina, u 
suvlasništvu Republike Hrvatske i 
trećih osoba, u naravi pješačka 
komunikacija - put tj. dio šire mreže 
pješačkih puteva između uvala 
Srebreno i Kupari, a za koju je Općina 
Župa dubrovačka započela postupak 
evidentiranja predmetne čestice kao 
javnog dobra-put. 

‐ čest. zem. 2320/4 i 2320/6, sve k.o. 
Brašina, u suvlasništvu Republike 
Hrvatske i trećih osoba. 

 
 
IV.  SAŽETA OCJENA STANJA U 
OBUHVATU UPU-a 
 

Članak 7. 
U postojećoj prostorno planskoj 
dokumentaciji obuhvat UPU ''Kupari I'' 
definiran je u grafičkom dijelu ucrtanim 
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granicama, te u tekstualnom dijelu 
površinom od 14 ha. Grafički definirane 
granice UPU-a prenesene na novu 
katastarsku izmjeru ne odgovaraju stvarnom 
stanju na terenu. Obzirom da je od donošenja 
PPUO Župa Dubrovacka do danas izrađena 
nova katastarska izmjera područja Brašina, 
dostupni su aktualni podaci o granicama 
katastarskih čestica unutar obuhvata. 
Granicu obuhvata UPU-a potrebno je 
prilagoditi stvarnom stanju na terenu, da bi 
se pojednostavila primjena plana i 
formiranje novih prostornih cjelina i 
građevnih čestica unutar njih. Promjena 
granica obuhvata utječe i na granice 
obuhvata okolnih planova UPU Blato i UPU 
Srebreno. Kako je u tijeku postupak izrade 
Izmjena i dopuna PPUO Župa Dubrovacka, 
navedene prilagodbe biti će unesene tijekom 
procedure donošenja tih Izmjena i dopuna. 
Izdvojena zona ''Kupari I'' je zona koja je u 
cjelosti izgrađena temeljem tada važećih 
dokumenta prostornog uređenja, o čemu će 
Republika Hrvatska od Ministarstva obrane 
ishoditi odgovarajuću dokumentaciju. 
 
Postojeći objekti unutar obuhvata plana su: 
hoteli Goričina I i II, hotel Grand sa 
perivojem, hotel Pelegrin, hotel Kupari, te 
nekadašnji Centralni ekonomski pogon koji 
je bio u funkciji vojnog kompleksa. Hotel 
Pelegrin, Kupari i objekt CEP su medusobno 
povezani toplim vezama. Svi hoteli su 
trenutno van funkcije. Iznad hotela Goričina 
nalaze se postojeći sunčani kolektori koji su 
nekada bili u funkciji tog hotela. Na površini 
unutar pomorskog dobra nalaze se 3 plažna 
objekta, također van funkcije. Unutar 
obuhvata se nalazi i luka otvorena za javni 
promet koja nije u funkciji, odnosno 
određeno joj je lučko područje na morskom i 
kopnenom dijelu na kojem se nalazi i 

postojeći lučki objekt, ali nema redovite 
brodske linije koja tu pristaje. 
 
Ratnim uništavanjima postojećih kapaciteta 
znatno su smanjene mogućnosti kao i 
unazađena kvalitativna ponuda ovih 
prostora, tako da se trenutno unutar obuhvata 
nalazi pet postojećih hotelskih objekata, svi 
devastirani u ratu, a čiji je ukupni postojeći 
kapacitet 1663 ležaja. 
Sporazumom o utvrđivanju uvjeta i obveza 
za realizaciju projekta ''Kupari I'' između 
Republike Hrvatske (Klasa: 940-01/13-
003/1920, Urbroj: 536-0512/01-2015-113 
od od 30. studenoga 2015.) i Općine Župa 
dubrovačka (Klasa: 947-01/15-01/04, 
Urbroj: 2117/08-07-15-09 od 20. studenoga 
2015.) utvrđen je maksimalni kapacitet od 
1500 ležaja i obveza uklanjanja svih 
postojećih objekata osim hotela Grand 
kojega je potrebno rekonstruirati. 
 
V.  CILJEVI I PROGRAMSKA 
POLAZIŠTA UPU-a 
 

Članak 8. 
Cilj izrade Plana je ispunjenje preuzetih 
obveza iz Sporazuma o utvrđivanju uvjeta i 
obveza za realizaciju projekta ''Kupari I'' 
između Republike Hrvatske (Klasa: 940-
01/13-003/1920, Urbroj: 536-0512/01-2015-
113 od od 30. studenoga 2015.) i Općine 
Župa dubrovačka (Klasa: 947-01/15-01/04, 
Urbroj: 2117/08-07-15-09 od 20. studenoga 
2015.)  i na taj način omogućavanje 
realizacije projekta Kupari I. 
 
 
VI. POPIS SEKTORSKIH 
STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I 
DRUGIH DOKUMENATA 
PROPISANIH  POSEBNIM ZAKONIMA 
KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S 
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KOJIM SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA 
IZRADU UPU-a 
 

 
Članak 9. 

Za izradu UPU-a nije potrebno pribavljati 
posebne stručne podloge, s obzirom da se 
postupak izrade može provesti temeljem 
podataka, planskih smjernica i propisanih 
dokumenata, koja će dostaviti nadležna tijela 
i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog 
djelokruga. 
Kao podloga u izradi UPU-a koristiti će se: 

 nova katastarska izmjera dijela k.o. 
Brašina (Broj:14 Su-1327/09) od 01. 
travnja 2014., usklađena s Posebnom 
geodetskom podlogom, ovjerenom 
od strane PUK Dubrovnik (Klasa: 
936-03/10-02/150, Urbroj:541-25/1-
10-2 od 05. srpnja 2010.) izrađenom 
u svrhu izrade UPU-a ''Kupari I'', 

 Smjernice za izradu Urbanističkog 
plana uređenja ''Kupari I'' (KLASA: 
350-02/15-01/08, URBROJ: 
2117/08-02-15-2) od 04. svibnja 
2015. 

 Studija ''Analiza zone pomorskog 
dobra unutar ugostiteljsko-turističke 
zone Kupari I'' (Klasa: 947-01/14-
01/78, Urbroj:2117/08-02-14-2) od 
08. prosinca 2014., unutar koje su 
određene smjernice za utvrđivanje 
obuhvata i sadržaja koncesije na 
pomorskom dobru unutar 
ugostiteljsko-turističke zone izvan 
naselja ''Kupari I''. 

 i ostali relevantni podaci 
 
 

VII.  NAČIN PRIBAVLJANJA 
STRUČNIH RJEŠENJA 
 

Članak 10. 

Stručno rješenje Plana izraditi će stručni 
izrađivač ovlašten u postupku prema 
Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje 
suglasnosti za obavljanje stručnih poslova 
prostornog uređenja (Narodne novine, 
118/09.), u suradnji s nositeljem izrade 
UPU-a Općinom Župa dubrovačka. 
 
 
VIII.  POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA 
ODREĐENIH PROPISIMA KOJA DAJU 
ZAHTJEVE ZA IZRADU UPU-a TE 
DRUGIH SUDIONIKA PROSTORA 
KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U 
IZRADI UPU-a 
 

Članak 11. 
Podaci, planske smjernice i dokumenti iz 
područja svog djelokruga za potrebe izrade 
Izmjena i dopuna Plana zatražit će se od 
slijedećih sudionika: 

1. Državni ured za upravljanje 
državnom imovinom, Dežmanova 
10, 10000 Zagreb  

2. Ministarstvo kulture, Uprava za 
zaštitu kulturne baštine, 
Konzervatorski odjel u Dubrovniku, 
Cvijete Zuzorić  6, 20000 Dubrovnik  

3. Ministarstvo obrane RH, Uprava za 
materijalne resurse, Sektor za 
nekretnine, graditeljstvo i zaštitu 
okoliša, Sarajevska cesta 7, 10000 
Zagreb 

4. Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 
10000 Zagreb 

5. Zavod za prostorno uređenje 
Dubrovačko-neretvanske županije, 
Petilovrijenci 2, 20000 Dubrovnik 

6. Hrvatske vode-Vodnogospodarski 
odjel za vodno područje dalmatinskih 
slivova Split, Vukovarska 35, 21000 
Split 
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7. Hrvatske vode d.o.o., 
Vodnogospodarski odjel za slivove 
južnog Jadrana, Vodnogospodarska 
ispostava za mali sliv ''Dubrovačko 
primorje'', Vukovarska 8/I, 20000 
Dubrovnik 

8. Državna geodetska uprava, Područni 
ured za katastar Dubrovnik, Dr. Ante 
Starčevića 23, 20000 Dubrovnik 

9. Županijska lučka uprava Dubrovnik, 
Cvijete Zuzorić 3, 20000 Dubrovnik 

10. Hrvatske vode d.o.o., VGI za mali 
sliv „Dubrovačko primorje“, 
Vukovarska 8/I, 20000 Dubrovnik 

11. Hrvatska elektroprivreda d.d., 
Operator prijenosnog sustava, 
Prijenosno područje Split, Sektor za 
izgradnju i investicije-Odjel za 
izgradnju Split, Kneza Ljudevita 
Posavskog 5, 21000 Split 

12. Hrvatska elektroprivreda d.d., 
Distribucijsko područje Elektrojug, 
Nikole Tesle 3, 20000 Dubrovnik 

13. Župa dubrovačka d.o.o., Vukovarska 
48, Srebreno, 20207 Mlini 

14. Vodovod Dubrovnik d.o.o., 
Vladimira Nazora 19, 20000 
Dubrovnik 

15. Avenue ulaganja d.o.o., Janka 
Rakuše 1, 10000 Zagreb 

16. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, 
Uprava za zaštitu prirode, Savska 
cesta 41/20, 10000 Zagreb 

17. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava 
poljoprivrede i prehrambene 
industrije, Ulica grada Vukovara 78, 
10000 Zagreb 

18. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava 
šumarstva, lovstva i drvne industrije, 
Trg kralja Petra Krešimira IV br.1, 
10000 Zagreb 

19. Državni zavod za zaštitu prirode, Trg 
Ivana Mažuranića 5, 10000 Zagreb 

20. Agencija za zaštitu okoliša, Trg 
Maršala Tita 8, 10000 Zagreb 

21. Hrvatska regulatorna agencija za 
mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša 
Mihanovića 9, 10110 Zagreb 

22. Državna uprava za zaštitu i 
spašavanje, Područni ured 
Dubrovnik, Liechensteinov put 31, 
20000 Dubrovnik 

23. Ministarstvo unutarnjih poslova, 
Policijska uprava Dubrovačko-
neretvanska, Odjel upravnih, 
inspekcijskih i poslova zaštite i 
spašavanja, Dr. Ante Starčevića 13, 
20000 Dubrovnik 

24. Općina Župa dubrovačka, Jedinstveni 
upravni odjel, Vukovarska 48, 
Srebreno, 20207 Mlini 

25. Hrvatska elektroprivreda d.d., 
Distribucijsko područje Elektrojug, 
Nikole Tesle 3, 20000 Dubrovnik 

26. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma 
Split, Šumarija Dubrovnik, Bosanka 
49A, 20207 Mlini 

27. Hrvatske ceste d.o.o., Ispostava 
Dubrovnik, Vladimira Nazora 8, 
20000 Dubrovnik 

28. Županijska uprava za ceste, 
Vladimira Nazora 8, 20000 
Dubrovnik 

29. Ured državne uprave u Dubrovačko-
neretvanskoj županiji, Vukovarska 
16, 20000 Dubrovnik 

30. Županija Dubrovačko-neretvanska, 
Upravni odjel za prostorno uređenje i 
gradnju, Vukovarska 16, 20000 
Dubrovnik 

31. Županija Dubrovačko-neretvanska, 
Upravni odjel za zaštitu okoliša i 
prirode, Vukovarska 16, 20000 
Dubrovnik 

32. Javna ustanova za upravljanje 
zaštićenim prirodnim vrijednostima 
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na području Dubrovačko-neretvanske 
županije, Branitelja Dubrovnika  41, 
20000 Dubrovnik 

 
 

IX.   PLANIRANI ROK ZA IZRADU 
UPU-a ODNOSNO NJEGOVIH 
POJEDINIH FAZA I ROK ZA 
PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU 
UPU-a TIJELA I OSOBA ODREĐENIH 
POSEBNIM PROPISIMA 
 

Članak 12. 
Rokovi za izradu pojedinih faza Plana 
sukladni su odredbama Zakona.  
Pribavljanje zahtjeva javnopravnih tijela i 
drugih sudionika korisnika prostora koji 
trebaju sudjelovati u izradi Plana je najviše 
30 dana od dostave poziva.  
 
Planirani rok za izradu Plana je najviše 8 
mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke. 
 
 
X.  IZVOR FINANCIRANJA 
IZRADE UPU-a 
 

Članak 13. 
Sredstva za izradu UPU-a osigurati će se 
temeljem članka 63. Zakona, iz sredstava 
Proračuna Općine Župa dubrovačka za 
2016. godinu, a temeljem Ugovora o 
uređenju građevinskog zemljišta. 
 
 
XI. DRUGA PITANJA ZNAČAJNA 
ZA IZRADU NACRTA UPU-a 
 

Članak 14. 
Za kvalitetnu izradu UPU-a nužna je 
pravovremena suradnja između posebnih 
tijela s javnim ovlastima preko kojig 
Republika Hrvatska ispunjava obveze 

preuzete navedenim Sporazumom te 
Ugovorom s investitorom, investitora te 
jedinice lokalne samouprave. 
 
XII.  ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 15. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''. 
                                                                    
KLASA: 350-02/16-01/07 
URBROJ: 2117/08-02-16-02 
 
Srebreno, 03. kolovoza 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                        
Mato Previšić, v.r. 

 
 
9. 
 
OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA, 
Srebreno, Vukovarska 48, OIB: 
26643690230, zastupana po Općinskom 
načelniku Silviu Nardelliu (u daljnjem 
tekstu: Općina) s jedne strane 
 
i 
 
Avenue ulaganja d.o.o., Zagreb, Janka 
Rakuše 1, OIB: 99870331419,  zastupana po 
gosp. Ivanu Paladini, direktopru, (u daljnjem 
tekstu: Investitor) s druge strane, sklopili su 
sljedeći 
 
 
 

UGOVOR O FINANCIRANJU 
UREĐENJA GRAĐEVINSKOG 

ZEMLJIŠTA 
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Članak 1. 
Ugovorne strane suglasno utvrđuju: 

 da postoji zajednički interes 
ugovornih strana za izgradnju na 
području Općine Župa dubrovačka. 

 da je na snazi Prostorni plan uređenja 
Općine Župa dubrovačka (Službeni 
glasnik 06/08, 08/12, 07/13), u 
daljnjem tekstu PPUO, prema 
kojemu je predmetna zona od 
interesa investitora planirana kao 
ugostiteljsko-turistička zona izvan 
naselja. 

 da je Investitor zainteresiran za 
postupak izrade Urbanističkog plana 
uređenja ''Kupari I'' čiji obuhvat je 
označen je na kartografskom prikazu 
koji je dio navedenih Smjernica, a na 
nekretninama označenim kao: 
‐ čest. zem.  2321/1, 2322, 

2320/1, 2325, 2321/2, 2329/1, 
2329/2, 2320/7, sve k.o. 
Brašina, u vlasništvu Republike 
Hrvatske,  

‐ dijelova čest. zem.  2326, 2324, 
2334, sve k.o. Brašina, u 
vlasništvu Republike Hrvatske 
(javno vodno dobro),  

‐ čest. zem.  2344 i 2345/1, 
dijelu čest. zem. 2343,  sve k.o. 
Brašina, u vlasništvu Republike 
Hrvatske (pomorsko dobro), 
kao predmet koncesije za 
gospodarsko korištenje, 

‐ dijelova čest. zem. 2328, 
2323/2, 2330, 2332, 2329/3, 
sve k.o. Brašina, u vlasništvu 
Općine Župe dubrovačka 
(javne prometne površine, 
crpna stanica Kupari), 

‐ čest. zem. 2320/5, k.o. Brašina, 
u suvlasništvu Republike 
Hrvatske i trećih osoba, u 

naravi pješačka komunikacija - 
put tj. dio šire mreže pješačkih 
puteva između uvala Srebreno i 
Kupari, a za koju je Općina 
Župa dubrovačka započela 
postupak evidentiranja 
predmetne čestice kao javnog 
dobra-put. 

‐ čest. zem. 2320/4 i 2320/6, sve 
k.o. Brašina, u suvlasništvu 
Republike Hrvatske i trećih 
osoba. 

 da će Općina pokrenuti postupak 
izrade Urbanističkog plana uređenja 
''Kupari I'', 

 da će troškove izrade spomenute 
dokumentacije snositi Investitor po 
provedenom postupku javne nabave 

 da sve eventualne troškove 
izmještanja javne infrastrukture 
(vodoopskrba, elektroenergetika, 
odvodnja fekalnih voda) unutar zone 
snosi Investitor. 

 
Članak 2. 

Sukladno utvrđenom u članku 1. ovog 
Ugovora, te jasno izraženom stavu 
Investitora koji želi čim prije započeti 
postupak izrade Urbanističkog plana 
uređenja ''Kupari I'' i ishođenja akata o 
gradnji, ugovorne strane pristupaju uređenju 
međusobnih odnosa. 
 

Članak 3. 
Investitor se obvezuje Snositi troškove 
potrebne za postupak izradu Urbanističkog 
plana uređenja ''Kupari I'' prema situacijama 
ispostavljenim od strane Izrađivača. 
 
Investitor se u roku od 30 dana od dana 
potpisa ovog Ugovora obvezuje pripremiti 
podlogu za izradu UPU-a na način da će se 
uskladiti nova katastarska izmjera dijela k.o. 
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Brašina (Broj:14 Su-1327/09) od 01. travnja 
2014., s Posebnom geodetskom podlogom, 
ovjerenom od strane PUK Dubrovnik 
(Klasa: 936-03/10-02/150, Urbroj:541-25/1-
10-2 od 05. srpnja 2010.) izrađena u svrhu 
izrade UPU-a Kupari I. 
 

Članak 4. 
Općina se obvezuje po donošenju Odluke o 
izradi UPU-a Kupari I provesti postupak 
Javne nabave za odabir Stručnog izrađivača 
 

Članak 5. 
Ugovorne stranke za praćenje izvršenja ovog 
Ugovora suglasno utvrđuju sljedeće 
ovlaštene predstavnike: 

Za Općinu: Jure Marić 
Za Investitora: Ivan Paladina 

 
Ovlašteni predstavnik investitora dužan je o 
svakoj radnji koja se odnosi na realizaciju 
predmeta ovog  Ugovora obavijestiti 
ovlaštenog predstavnika Općine u pisanom 
obliku. 
 

Članak 6. 
U slučaju spora, ugovorne stranke obvezuju 
se sve nastale nesporazume riješiti mirnim 
putem, a u protivnom ugovaraju nadležnost 
stvarno nadležnog suda u Dubrovniku. 
 

Članak 7. 
Ovaj Ugovor sklopljen je u 5 (pet) 
istovjetnih primjeraka, od kojih su 2 (dva) 
primjerka za investitora, a 3 (tri) primjeraka 
su za Općinu. 
 
U znak prihvata prava i obveza iz ovog 
Ugovora, ugovorne stranke ga potpisuju po 
ovlaštenim predstavnicima. 
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa 
istoga od strane ovlaštenih predstavnika 
ugovornih stranaka. 

 
Članak 8. 

Sukladno članku 167. Zakona o prostornom 
uređenju (Narodne novine 153/13), ovaj 
Ugovor biti će objavljen u Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka. 

 
KLASA: 350-02/16-01/07 
URBROJ: 2117/08-02-16-03 
 
Srebreno, 03. kolovoza 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                        
Mato Previšić, v.r. 

 
 
10. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka 08/09 i 6/13) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 25. sjednici 
održanoj 03. kolovoza 2016. donijelo je: 
 

O D L U K U 
o prihvaćanju koncepta arhitektonsko-

urbanističkog rješenja za zonu 
ugostiteljsko-turističke namjene (T) iz 
UPU-a Plat (Službeni glasnik Općine 

Župa dubrovačka 10/12) 
 

Članak 1. 
Općina Župa dubrovačka je sukladno 
obvezama proizašlim iz odredbi prostorno-
planske dokumentacije osnovala Stručno 
povjerenstvo (u daljnjem tekstu 
Povjerenstvo) za izbor arhitektonsko-
urbanističkog rješenja, a sukladno 
odredbama Plana unutar čijeg obuhvata se 
nalazi obveza izrade više varijanti  
 



Općina Župa dubrovačka               Službeni glasnik broj 19               Srebreno, 3. kolovoza 2016. 
 
 

  
19 

arhitektonsko-urbanističkog rješenja za 
pojedinu zonu. 
Analizom dostavljenih elaborata utvrđeno je 
da rješenje pod rednim brojem 2., projektant 
tvrtka Scott Brownrigg uvjetno zadovoljava 
uvjete propisane Urbanističkim planom 
uređenja ''Plat'', dok rješenja pod rednim 
brojem 1., (projektant tvrtka Projectum 
d.o.o.) i brojem 3.  (projektant tvrtka Studio)  
funkcionalno i oblikovno ne zadovoljavaju 
propisane uvjete. 

 
Članak 2. 

Sukladno obrazloženju Povjerenstva za izbor 
arhitektonsko-urbanističkog rješenja 
formiranom od strane Općina Župa 
dubrovačka prihvaća se predmetni koncept 
arhitektonsko-urbanističkog rješenja za zonu 
ugostiteljsko-turističke namjene (T) iz UPU-
a Plat (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka 10/12) uz sljedeće uvjete: 

 pitanje rješavanja komunalne i 
prometne infrastrukture, posebno 
odvodnje oborinskih i otpadnih voda, 
izgradnja planirane 
garaže/parkirališta, položaj građevine 
u odnosu na prirodni teren te ostali 
detalji stručne i tehničke prirode 
riješiti će se kroz izradu projektne 
dokumentacije sukladno 
odgovarajućim zakonima i propisima 
RH te UPU-u ''Plat'' (Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka 
10/12). 

 pitanje visine objekata posebno 
visina ex. hotela Ambasador, a u 
odnosu na kotu javne prometnice sa 
sjeverozapadne strane obzirom da 
sukladno dosadašnjoj praksi i 
prostorno-planskoj dokumentaciji 
nije moguće povećavati postojeću 
visinu građevine u odnosu na kotu 
predmetne prometnice. 

 navedena rješenja moraju biti 
potvrđena od strane struke koja radi 
na projektiranju istih te od stručnih 
tijela (posebno Hrvatskih voda po 
pitanju odvodnje) i same Općine 
Župa dubrovačka koja daje posebne 
uvjete u sklopu ishođenja akata za 
gradnju. Odobrena rješenja biti će 
razrađena kroz nastavak izrade 
projektne dokumentacije same zone, 
a u sklopu ishođenja akata za 
gradnju. 
 

Članak 3. 
Povjerenstvo je dužno pratiti nastavak izrade 
projektne dokumentacije za cjelokupnu zonu 
kako bi se pravovremeno otklonili 
eventualni nedostaci ili neusklađenosti s 
UPU-om ''Plat'' (Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka 10/12)  . 

 
Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od 
dana objave u "Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka". 
 
KLASA: 350-07/16-01/07 
URBROJ: 2117/08-07-16-03 
 
Srebreno, 03. kolovoza 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                        
Mato Previšić, v.r. 

 
 
11. 
 
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, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), 
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Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
25. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 
3. kolovoza 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, 3/1221 dijelova čest. 
zem. 1169 Z.UL. 49 k.o. Plat označenog na 
geodetskom snimku od 10.12.2015. 
izrađenom od strane tvrtke Habitat geo d.o.o. 
i koja je sastavni dio ove Odluke. 
 

II 
 
Slijedom utvrđenog u točci I. ukida se status 
javnog dobra u općoj uporabi (puta) 3/1221 
dijelova čest. zem. 1169 Z.UL. 49 k.o. Plat 
označenog na geodetskom snimku od 
10.12.2015. izrađenom od strane tvrtke 
Habitat geo d.o.o. 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 
nekretnini 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: 947-01/16-01/34 

URBROJ: 2117/08-02-16-3 
 
Srebreno, 3. kolovoza 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                        
Mato Previšić, v.r. 

 
 
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 25. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 3. 
kolovoza 2016. godine donijelo je  
 

ZAKLJUČAK 
 

 Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća Ugovor o zamjeni 
nekretnina sa Milanom, Dragicom i Željkom 
Matuško iz Plata. 
  
 Ugovor o zamjeni nekretnina 
sastavni je dio ovog zaključka. 
 
 Ovlašćuje se Općinski načelnik da 
rečeni Ugovor potpiše. 
 
KLASA: 947-01/16-01/34 
URBROJ:2117/08-02-16-4 
 
Srebreno, 3. kolovoza 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                         
Mato Previšić, v.r. 

 
 
13. 
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Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09 i 6/13), 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 25. sjednici održanoj 
dana 03. kolovoza 2016. donijelo je sljedeću 

 
O D L U K U  

o zaključivanju dodatka 1. Ugovoru o 
povjeravanju obavljanja komunalne 

djelatnosti 
na temelju pisanog ugovora radi Izvanrednih 
popravaka javne rasvjete na području Općine 

Župa dubrovačke u 2016. godini 
  
 

Članak 1. 
Odobrava se zaključivanje Dodatka 1. 
Ugovoru o povjeravanju obavljanja 
komunalne djelatnosti na temelju pisanog 
ugovora radi Izvanrednih popravaka javne 
rasvjete na području Općine Župa 
dubrovačke u 2016. godini (u daljnjem 
tekstu: Dodatak 1. Ugovoru) s ponuditeljem 
Obrt „Struja Dubrovnik“, B. Kašića 16, 
Mokošica, OIB:  45832007796 u iznosu 
8.400.00 kn + PDV 25%, što ukupno iznosi 
10.500,00 kn, a sve sukladno Izvješću 
Nadzornog inženjera, Mihajla Kneževića, 
dipl.ing.el. iz Inženjerski biro Knežević 
d.o.o. od 20. srpnja 2016. godine, te ponudi 
Izvođača od 12. srpnja 2016. godine, koji 
čini sastavni dio ove Odluke.  
  

Članak 2. 
Općinsko vijeće Općine Župe dubrovačka 
ovlašćuje Općinskog načelnika Općine Župa 
dubrovačka da zaključi Dodatak 1. Ugovoru 
o povjeravanje obavljanja komunalne 
djelatnosti na temelju pisanog ugovora radi 

Izvanrednih popravaka javne rasvjete na 
području Općine Župa dubrovačke u 2016. 
godini s ponuditeljem Obrt „Struja 
Dubrovnik“, B. Kašića 16, Mokošica, OIB: 
45832007796 u iznosu 8.400.00 kn + PDV 
25%, što ukupno iznosi 10.500,00 kn. 

 
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 radi Izvanrednih popravaka 
javne rasvjete na području Općine Župa 
dubrovačke u 2016. godini, koje je donijelo 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
22. sjednici održanoj dana 14. ožujka 2016. 
godine, zaključio ugovor s ponuditeljem 
Obrt „Struja Dubrovnik“, B. Kašića 16, 
Mokošica, OIB: 45832007796.  
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 radi Izvanrednih popravaka javne 
rasvjete na području Općine Župa 
dubrovačke u 2016. 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.  
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Povjerenstvo predlaže zaključivanje Dodatka 
1. Ugovoru sukladno Izvješću Nadzornog 
inženjera, Mihajla Kneževića, dipl.ing.el. iz 
Inženjerski biro Knežević d.o.o. od 20. 
srpnja 2016. godine, te ponudi Izvođača od 
12. srpnja 2016. godine koje čini sastavni 
dio ove Odluke. U skladu s navedenim 
Izvješćem potrebno je ugovoriti dodatne 
radove u iznosu u iznosu 8.400.00 kn + PDV 
25%, što ukupno iznosi 10.500,00 kn. 
 
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: 310-02/16-01/10                                                                                               
URBROJ: 2117/08-07-16-3 
 
Srebreno, 03. kolovoza 2016.                                                                                                                                     
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                               
Mato Previšić, v.r. 

 
 
14. 
 
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 25. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 3. 
kolovoza 2016. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se ponuda PZ Marko 
Marojica za zakup dijela čest. zem. 1112/2 
k.o. Brašina u površini od 10 čm, po cijeni 

od 500,00 kn/mjesečno + PDV, a za potrebe 
postavljanja montažne autobusne čekaonice. 

Utvrđuje se vrijeme zakupa na 
određeno vrijeme od tri godine s 
mogućnošću produljenja zakupa. 

U slučaju kad je Davatelju ugovorena 
površina potrebita radi građevinskih zahvata 
Ugovor se može raskinut u roku od 90 dana 
od dana pisane obavijesti. 

Općina Župa dubrovačka se obvezuje 
o svom trošku izvesti sve radove kao što su 
izmicanje postojeće ograde, prenamjenu 
velikih kliznih vrata, kao i samo nalijevanje 
potrebnog betonskog platoa. 

Ugovor o zakupu sastavni je dio 
ovog Zaključka. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik da 
potpiše Ugovor o zakupu. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Za potrebe što sigurnijeg i 

kvalitetnijeg smještaja školske djece na 
autobusnoj čekaonici na Mljekari potrebno 
je izgraditi natkrivenu autobusnu čekaonicu. 

S tim u svezi zatražena je ponuda od 
PZ Marko Marojica kako bi se moglo 
pristupiti rečenoj realizaciji postavljanja 
čekaonice. 

Dana 20. srpnja 2016. PZ Marko 
Marojica dostavio je ponudu kojom za zakup 
10 čm, čest. zem. 1112/ 2 k.o. Brašina traži 
500,00 kn/mjesečno + PDV. 

Uspoređujući navedenu cijenu s 
cijenama po kojim Općina Župa dubrovačka 
daje u zakup javne površine, utvrđeno je da 
je ista znatno niže, te je shodno tome 
ocijenjena kao prihvatljiva. 

S tim u svezi riješeno je kao u izreci 
ovog zaključka. 
 
KLASA: 372-01/16-01/08 
URBROJ:2117/08-02-16-2 
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Srebreno, 3. kolovoza 2016. 
 

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), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 25. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 3. 
kolovoza 2016. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Ispravlja se greška u Zaključku 
KLASA: 947-01/16-01/11, URBROJ: 
2117/08-02-16-2 od 14. ožujka 2016., na 
način da umjesto: ''12/1429'' treba da stoji 
''12/1792''. 

U svemu ostalom ranije usvojeni 
Zaključak ostaje nepromijenjen. 

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

 
Naknadno je utvrđeno da je 

omaškom došlo do greške u Zaključku 
KLASA: 947-01/16-01/11, URBROJ: 
2117/08-02-16-2 od 14. ožujka 2016. na 
način da je umjesto da je predmet kupnje 
12/1792 dijelova navedeno da je predmet 
kupnje 12/1429 dijelova. 

S tim u svezi bilo je potrebno 
ispraviti uočeno grešku, te je riješeno kao u 
izreci ovog zaključka. 
 
KLASA: 947-01/16-01/11    
URBROJ:2117/08-02-16-3 
 
Srebreno, 3. kolovoza 2016. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                        
Mato Previšić, v.r. 

 
 
16. 
 
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, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
25. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 
3. kolovoza 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 puta, čest. zem. 1433/1 Z.UL. 53 
k.o. Brašina. 
 

II 
 
Slijedom utvrđenog u točci I. ukida se status 
javnog dobra u općoj uporabi (puta), čest. 
zem. 1433/1 Z.UL. 53 k.o. Brašina. 
 

III 
 
Općinski sud u Dubrovniku kao 
zemljišnoknjižni sud provest će ovu Odluku 
u zemljišnim knjigama na način da će na 
nekretnini iz točke I. ove Odluke uknjižiti 
pravo vlasništva Općine Župa dubrovačka, 
uz prethodno brisanje uknjižbe iste 
nekretnine kao javnog dobra (puta). 
 

IV 
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Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od 
dana objave u "Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka". 
 
KLASA: 947-01/09-01/15 
URBROJ: 2117/08-02-16-39 
 
Srebreno, 3. kolovoza 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                               
Mato Previšić, v.r. 

 
 
17. 
 
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 25. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 3. 
kolovoza 2016. godine donijelo je  
 

ZAKLJUČAK 
 

 Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća Ugovor o zamjeni 
nekretnina sa Mihom i Nikom Madeško iz 
Srebrenog. 
  
 Ugovor o zamjeni nekretnina 
sastavni je dio ovog zaključka. 
 
 Ovlašćuje se Općinski načelnik da 
rečeni Ugovor potpiše. 
 
KLASA: 947-01/09-01/15 
URBROJ: 2117/08-02-16-40 
 
Srebreno, 3. kolovoza 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                        
Mato Previšić, v.r. 

 
 
18. 
 
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, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
25. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 
3. kolovoza 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, 43/90 dijelova čest. 
zem. 1178 Z.UL. 49 k.o. Plat označenog na 
geodetskom snimku od lipnja 2016. 
izrađenom od strane tvrtke Habitat geo d.o.o. 
i koja je sastavni dio ove Odluke. 
 

II 
 
Slijedom utvrđenog u točci I. ukida se status 
javnog dobra u općoj uporabi (puta) 43/90 
dijelova čest. zem. 1178 Z.UL. 49 k.o. Plat 
označenog na geodetskom snimku od lipnja 
2016. izrađenom od strane tvrtke Habitat geo 
d.o.o. 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 
dijelu nekretnine iz točke I. ove Odluke 
uknjižiti pravo vlasništva Općine Župa 
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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: 947-01/16-01/35 
URBROJ: 2117/08-02-16-3 
 
Srebreno, 3. kolovoza 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                               
Mato Previšić, v.r. 

 
 
19. 
 
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 25. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 3. 
kolovoza 2016. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Gosp. Iliji i Peru Duplica iz Plata, 
Pod Gospom 43, prodaje se 43/90 dijelova 
čest. zem. 1178 Z.UL. 49 k.o. Plat 
označenog na geodetskom snimku od lipnja 
2016. izrađenom od strane tvrtke Habitat geo 
d.o.o., za kupoprodajnu cijenu od 35.726,00 
kuna        (slovima: 
tridesetpettisućasedamstotinadvadesetšestku
na). 

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. Iliji i Peru Duplica iz Plata, 
Pod Gospom 43, obratil Iliji i Peru Duplica 
iz Plata, Pod Gospom 43i su se Općini Župa 
dubrovačka tražeći da im Općina Župa 
dubrovačka proda 43/90 dijelova čest. zem. 
1178 Z.UL. 49 k.o. Plat označenog na 
geodetskom snimku od lipnja 2016. 
izrađenom od strane tvrtke Habitat geo d.o.o. 
u površini 43 m2, jer da im 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 830,83 kn/m2 
(procjembeni elaborat – P.VIII-I/2016) 

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: 947-01/16-01/35 
URBROJ: 2117/08-02-16-4 
 
Srebreno, 3. kolovoza 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                        
Mato Previšić, v.r. 

 


