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Na temelju članka 14. i 37. 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", br. 8/09 i 6/13),
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na
15. sjednici održanoj 10. travnja 2015.
godine donijelo je

Općina Župa dubrovačka
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IZMJENE I DOPUNE
Odluke o izvršavanju Proračuna
Općine Župa dubrovačka za 2015. godinu

Srebreno, 10. travnja 2015.

infrastrukture za 2015. godinu
Program
održavanja
komunalne
infrastrukture za 2015. godinu („Službeni
glasnik Općine Župa dubrovačka“, broj
21/14) mijenja se na slijedeći način:

Članak 1.
U Odluci o izvršavanju Proračuna
Općine Župa dubrovačka za 2015. godinu
(„Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka,
broj 21/14) u članku 3. iznos „71.602.200,00
kn“ mijenja se u iznos „85.014.491,35 kn“.

U podnaslovu „Predmet programa“ u
drugom pasusu riječi „u ukupnom iznosu od
3.577.000,00 kuna“ mijenjaju se u „u
ukupnom iznosu od 4.807.000,00 kuna“

Članak 2.
U
podnaslovu
„2.
Održavanje
nerazvrstanih cesta“ u zadnjem pasusu riječi
„u iznosu od 1.720.000,00 kuna.“ mijenjaju
se u „u iznosu od 2.950.000,00 kuna“.

Ova Odluka stupa na snagu osam
dana nakon objave u „Službenom glasniku
Općine Župa dubrovačka“, a primjenjuje se
od 1. siječnja 2015. godine.

Ove Izmjene i dopune Programa
stupaju na snagu osam dana od dana objave
u "Službenom glasniku Općine Župa
dubrovačka", a primjenjivat će se tijekom
2015. godine.

KLASA: 400-06/14-03/01
URBROJ: 2117/08-02-15-2
Srebreno, 10. travnja 2015.

KLASA: 363-01/14-01/162
URBROJ: 2117/08-02-15-2

Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Previšić, v.r.

Srebreno, 10. travnja 2015.
Predsjednik Općinskog vijeća

02.

Mato Previšić, v.r.

Na temelju članka 28. Zakona o
komunalnom
gospodarstvu
(«Narodne
novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst,
82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i
144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 34.
Statuta Općine Župa dubrovačka («Službeni
glasnik Općine Župa dubrovačka», broj 8/09
i 6/13), Općinsko vijeće Općine Župa
dubrovačka na 15. sjednici održanoj dana
10. travnja 2015., donijelo je

03.
Na temelju članka 3. stavka 13. Zakona o
komunalnom
gospodarstvu
(«Narodne
novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst,
82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i
144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 34.
Statuta Općine Župa dubrovačka («Službeni
glasnik Općine Župa dubrovačka», broj 8/09
i 6/13), Općinsko vijeće Općine Župa

IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne
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glasnik Općine Župa dubrovačka», broj 8/09
i 6/13), Općinsko vijeće Općine Župa
dubrovačka na 15. sjednici održanoj dana
10. travnja 2015. godine, donijelo je

dubrovačka na 15. sjednici održanoj dana
10. travnja 2015., donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
Programa obavljanja komunalnih
djelatnosti od lokalnog značenja
za Općinu Župa dubrovačka u 2015.

IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2015.

Program
obavljanja
komunalnih
djelatnosti od lokalnog značenja za Općinu
Župa dubrovačka u 2015. godini („Službeni
glasnik Općine Župa dubrovačka“, broj
21/14) mijenja se na slijedeći način:

Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2015. godinu
(''Službeni
glasnik
Općine
Župa
dubrovačka'', broj 21/14) mijenja se na
slijedeći način:

U
podnaslovu
3.
Održavanje
nekoncesioniranih plaža, luka i lučica riječi
„Procjena troškova:……100.000,00 kuna“
mijenjaju
se
u
„Procjena
troškova:……200.000,00 kuna“.

U podnaslovu Ulaganja u nerazvrstane ceste
u prvom pasusu u četvrtoj točki riječi „u
iznosu od 200.000,00 kn“ mijenjaju se u
riječi „u iznosu od 500.000,00 kn“, u šestoj
točki riječi „u iznosu od 500.000,00 kuna“
mijenjaju se u riječi „u iznosu od 570.000,00
kuna“, deveta i jedanaesta točka se brišu a
dodaju se slijedeće točke:
„- izgradnja ceste raskrižje – luka Srebreno u
iznosu od 2.700.000,00 kuna,
- rekonstrukcija ceste Soline u iznosu
od 300.000,00 kuna,
- rekonstrukcija ulaza Radovina u
iznosu od 300.000,00 kuna,
- ulaganje u znanstvena djela –
projekti cesta u iznosu od 520.000,00
kuna,
a u drugom pasusu riječi „u iznosu od
7.500.000,00 kn“ mijenjaju se u „u iznosu od
9.440.000,00 kn“.

Ove Izmjene i dopune Programa
stupaju na snagu osam dana od dana objave
u "Službenom glasniku Općine Župa
dubrovačka", a primjenjivat će se tijekom
2015. godine.
KLASA: 363-01/14-01/163
URBROJ: 2117/08-02-15-2
Srebreno, 10. travnja 2015.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Previšić, v.r.

04.

U podnaslovu Ulaganja u javno prometne
površine u prvom pasusu u drugoj točki
riječi „u iznosu od 1.400.000,00 kn“
mijenjaju se u riječi „u iznosu od
1.840.000,00 kn“, u trećoj točki riječi „u
iznosu od 500.000,00 kn“ mijenjaju se u
riječi „u iznosu od 1.000.000,00 kn“, sedma
točka se briše, a u četvrtom pasusu riječi „u

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN, broj 26/03
– pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i
144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 34.
Statuta Općine Župa dubrovačka («Službeni
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5.

iznosu od 4.770.000,00 kn“ mijenjaju se u „u
iznosu od 5.510.000,00 kn“.

Na temelju članka 28. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN, broj 26/03
– pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 34.
Statuta Općine Župa dubrovačka («Službeni
glasnik Općine Župa dubrovačka», broj 8/09
i 6/13), Općinsko vijeće Općine Župa
dubrovačka na 15. sjednici održanoj dana 10.
travnja 2015. godine donijelo je

U podnaslovu Ulaganja u javnu rasvjetu u
drugom pasusu u prva, peta i šesta točka se
brišu, u drugoj točki riječi „u iznosu od
250.000,00 kn“ mijenjaju se u riječi „u
iznosu od 450.000,00 kn“, u trećoj točki
riječi „u iznosu od 1.800.000,00 kn“
mijenjaju se u riječi „u iznosu od
1.600.000,00 kn“ a dodaju se slijedeće
točke:
„- ulaganje u javnu rasvjetu Srebreno u
iznosu od 1.000.000,00 kuna,
- ulaganje u javnu rasvjetu uz
nerazvrstane ceste u iznosu od
300.000,00 kuna,
- ulaganje u izgradnju i proširenje
nove javne rasvjete uz nogostupe i
nerazvrstane ceste u iznosu od
300.000,00 kuna,
- ulagane u javnu rasvjetu u ulici Put
dr. Ante Starčevića u iznosu od
200.000,00 kuna.“
a u trećem pasusu riječi „u iznosu od
2.474.000,00 kn“ mijenjaju se u „u iznosu od
3.800.000,00 kn“.

IZMJENE I DOPUNE
P R O G R A MA
održavanja nerazvrstanih cesta za 2015.
Program održavanja nerazvrstanih
cesta za 2015. godinu („Službeni glasnik
Općine Župa dubrovačka“, broj 21/14)
mijenja se na slijedeći način:
U pasusu A 100304 323 – USLUGE
ODRŽAVANJA
NERAZVRSTANIH
CESTA iznos „1.720.000,00 kn“ mijenja se
u iznos „2.950.000,00 kn“.
U pasusu 42.1- Usluge tekućeg
održavanja – krpljenje rupa i asfaltiranje
iznos „500.000,00 kn“ mijenja se u iznos
„1.000.000,00 kn“, dok se u istom pasusu u
točki 1. iznos „22.000,00 kn“ mijenja u iznos
„11.817,53 kn“, u točki 2. iznos „17.000,00
kuna“ u iznos „16.922,30 kuna“, u točki 3.
iznos „17.000,00“ u iznos „17.311,38 kuna“,
u točki 4. iznos „29.000,00“ u iznos
„30.904,13 kuna“, u točki 5. iznos
„42.000,00“ u iznos „40.861,74 kuna“, u
točki 6. iznos „53.000,00“ u iznos
„50.758,28 kuna“, u točki 7. iznos
„50.000,00“ u iznos „54.700,74 kuna“, u
točki 8. iznos „18.000,00“ u iznos
„15.550,69 kuna“, u točki 9. iznos
„60.000,00“ u iznos „59.676,53 kuna“, u

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na
snagu osam dana od dana objave u
„Službenom glasniku“ Općine Župa
dubrovačka“, a primjenjivat će se tijekom
2015. godine.
KLASA: 363-01/14-01/161
URBROJ: 2117/08-02-15-2
Srebreno, 10. travnja 2015.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Previšić, v.r.
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točki 10. iznos „25.000,00 kn“ u iznos
„25.385,30 kn“, u točki 11. iznos „52.000,00
kn“ u iznos „64.074,25 kuna“, u točki 12.
iznos „24.000,00 kn“ u iznos „18.407,19
kuna“, u točki 13. iznos „71.000,00 kn“ u
iznos „89.827,08 kuna“, u točki 14. iznos
„20.000,00“ u iznos „21.008,82 kuna“, a iza
točke 14. dodaju se slijedeće točke:
„15. povećanje hvatljivosti površine kolnika
ceste na nizbrdici u ulici Podbrašina u iznosu
od 33.440,75 kuna,
16. asfaltiranje ceste nakon prethodnih
radova proširenja kolnika na cesti Lazine,
Kelezi u iznosu od 45.516,85 kuna,
17. izrada novog asfaltnog zastora parkinga
na groblju Sv. Trojice u Petrači u iznosu od
43.197,18 kuna,
18. presvlačenje asfaltom starog lošeg
betonskog zastora na Donjem Brgatu prema
kući Nadramija u iznosu od 22.070,16 kuna,
19. izrada novog asfaltnog zastora ulice
Soline – francuski put prema kući Mandun u
iznosu od 56.159,78 kuna,
20. izrada novog asfaltnog zastora ulice
nakon
postave
uličnog
cjevovoda
vodoopskrbe u Platu u ulici Igrište od
kućnog broja 1 do 42 kod crkve Sv. Duha u
iznosu od 188.947,63 kuna“.

Srebreno, 10. travnja 2015.

„142.622,31 kuna“, u točki 9. iznos
„47.000,00 kn“ u iznos „104.972,63 kn“, u
točki 10. iznos „9.000,00 kn“ u iznos
„8.253,13 kn“, u točki 11. iznos „8.000,00
kn“ u iznos „8.673,94 kuna“, u točki 12.
iznos „20.000,00 kuna“ u iznos „18.916,88
kuna“, a iza točke 12. dodaju se slijedeće
točke:
„ 13. nastavak sanacije potpornog zida uz
javnu prometnicu u ulici Igrište u Platu u
iznosu od 106.121,41 kuna,
14. sanacija kaskadne dionice bujičnog
kanala
kod
kuće
Martinović
na
Smokovijencu u iznosu od 76.926,25 kuna,
15. izgradnja novog uličnog stubišta Put Sv.
Luke u Čibači u iznosu od 48.509,38 kuna,
16. izgradnja ab konstrukcije vidikovca –
istočna strana u Martinovićima u iznosu od
61.166,34 kn,
17. nastavak izgradnje ulice Režići u
Makošama u iznosu od 25.556,19 kuna,
18. izgradnja ab poklopnice na kanalu
oborinske odvodnje uz javnu cestu kod kuće
Kalajdžić u Kuparima u iznosu od 31.570,88
kuna“.
U pasusu 42.31. Ostale usluge tekućeg
održavanja – ugibališta iznos „220.000,00
kn“ mijenja se u iznos „400.000,00 kn“.

U pasusu 42.2 Usluge tekućeg
održavanja – nogostupi i skalinate iznos
„500.000,00 kn“ mijenja se u iznos
„1.000.000,00 kn“, dok se u istom pasusu u
točki 1. iznos „60.000,00 kn“ mijenja u iznos
„59.693,84 kn“, u točki 2. iznos „44.000,00
kuna“ u iznos „44.638,13 kuna“, u točki 3.
iznos „37.000,00 kuna“ u iznos „48.955,28
kuna“, u točki 4. iznos „30.000,00 kn“ u
iznos „31.682,50“, u točki 5. iznos
„40.000,00 kn“ u iznos „45.306,69 kuna“, u
točki 6. iznos „55.000,00“ u iznos
„70.652,69 kuna“, u točki 7. iznos
„30.000,00“ u iznos „65.781,56 kuna“, u
točki 8. iznos „120.000,00“ u iznos

U pasusu 73.4. Geodetsko katastarske
usluge – ucrtavanje cesta iznos „15.000,00
kuna“ mijenja se u iznos „200.000,00 kuna“.
Ove Izmjene i dopune Programa
stupaju na snagu osmog dana od dana objave
u "Službenom glasniku Općine Župa
dubrovačka", a provodit će se tijekom 2015.
godine.
KLASA: 340-03/14-01/53
URBROJ: 2117/08-02-15-2
Srebreno, 10. travnja 2015.
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Obzirom da je već jedanput oglašena
prodaja istog, a da nije bilo zainteresiranih
ponuditelja to se ponavlja javni natječaj
slijedom čega je riješeno kao u izreci.

Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Previšić, v.r.

KLASA: 370-03/02-01/01
URBROJ: 2117/08-02-15-33

6.

Srebreno, 10. travnja 2015.

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 15. sjednici
održanoj 10. travnja 2015. godine donijelo je

Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Previšić, v.r.

ZAKLJUČAK
7.
Odobrava se prodaja jednog stana u
vlasništvu Općine Župa dubrovačka kako
slijedi:
- jednosoban stan u nizu ''Srebreno'',
ulaz A, u prizemlju, broj 2 od 25,90 m2,
čest. zgr. 285 k.o. Brašina, po početnoj cijeni
27.931,71 Eur-a, protuvrijednost u kunama
na dan uplate po prodajnom tečaju HNB-a.

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 15.
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 10.
travnja 2015. godine donijelo je
ZAKLJUČAK

Sastavni dio ovog Zaključka je javni
natječaj za prodaju uvodno navedenog stana.

Prihvaća se Ugovor o kupoprodaji
zemljišta s Teresom Di Leo i Giovanniem Di
Leo za kupnju vlasničkih prava čest. zem.
210/8 Z.UL. 441 K.O. Čibača u ukupnoj
površini od 24 m2, po cijeni od 207,00
kn/m2, odnosno ukupno 4.968,00 kuna.
Kupoprodajna cijena iz članka 3.
ovog Ugovora biti će isplaćena u skladu s
odredbama Sporazuma o izgradnji groblja
Dubac, zaključenog 03.04.2006. godine
između Općine Župa dubrovačka i Grada
Dubrovnika i Ugovora o financiranju groblja
Dubac od 19.6.2007. godine zaključenog
između Općine Župa dubrovačka i Grada
Dubrovnika, te Dodatka I Ugovora a u
kojem je naveden model financiranja u
omjeru 76% Grad Dubrovnik i 24% Općina
Župa dubrovačka.

Tekst natječaja će se objaviti u
Narodnim novinama.
Zadužuje se Povjerenstvo u sastavu:
Boris Pleština, predsjednik, Ines Šalaj i Josip
Perić, članovi za provedbu ovog postupka.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da
nakon provedenog postupka s najpovoljnijim
ponuditeljem zaključi Ugovor o kupoprodaji.
Obrazloženje
Općina Župa dubrovačka u svom
vlasništvu ima jedan stan koji se nalazi u
kolektivnim stambenim zgradama u naselju
Srebreno.
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Srebreno, 10. travnja 2015.

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 15.
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 10.
travnja 2015. godine donijelo je

Ugovor o kupoprodaji sastavni je dio
ovog Zaključka.
Ovlašćuje se općinski načelnik da
potpiše navedeni Ugovor o kupoprodaji.
Obrazloženje

ZAKLJUČAK

Zemljište koje je predmet ove
kupoprodaje u naravi je dio budućeg groblja
na Dupcu, a model financiranja kupnje
predmetnog zemljišta utvrđen je sukladno
potpisanom Sporazumu o izgradnji groblja
Dubac, zaključenog 03.04.2006. godine
između Općine Župa dubrovačka i Grada
Dubrovnika i Ugovora o financiranju groblja
Dubac od 19.6.2007. godine zaključenog
između Općine Župa dubrovačka i Grada
Dubrovnika, te Dodatka I Ugovora a u
kojem je naveden model financiranja u
omjeru 76% Grad Dubrovnik i 24% Općina
Župa dubrovačka..
Tržišnu
vrijednost
predmetne
nekretnine utvrdio je ovlašteni sudski vještak
gosp. Mario Ivušić, d.i.g. u svom elaboratu
od 29. listopada 2012., i to u iznosu od
207,00 kn/m2, za zemljišta koja se nalaze u
obuhvatu groblja, a izvan groblja u iznosu od
73,00 kn/m2.
S tim u svezi riješeno je kao u izreci
ovog zaključka.

Prihvaća se Ugovor o kupoprodaji
zemljišta s Vinkom Prižmić i Marijom
Keković za kupnju vlasničkih prava čest.
zem. 210/8 Z.UL. 441 K.O. Čibača u
ukupnoj površini od 16 m2, po cijeni od
207,00 kn/m2, odnosno ukupno 3.312,00
kuna.
Kupoprodajna cijena iz članka 3.
ovog Ugovora biti će isplaćena u skladu s
odredbama Sporazuma o izgradnji groblja
Dubac, zaključenog 03.04.2006. godine
između Općine Župa dubrovačka i Grada
Dubrovnika i Ugovora o financiranju groblja
Dubac od 19.6.2007. godine zaključenog
između Općine Župa dubrovačka i Grada
Dubrovnika, te Dodatka I Ugovora a u
kojem je naveden model financiranja u
omjeru 76% Grad Dubrovnik i 24% Općina
Župa dubrovačka.
Ugovor o kupoprodaji sastavni je dio
ovog Zaključka.
Ovlašćuje se općinski načelnik da
potpiše navedeni Ugovor o kupoprodaji.

KLASA: 947-01/15-01/59
URBROJ:2117/08-02-15-2

Obrazloženje
Zemljište koje je predmet ove
kupoprodaje u naravi je dio budućeg groblja
na Dupcu, a model financiranja kupnje
predmetnog zemljišta utvrđen je sukladno
potpisanom Sporazumu o izgradnji groblja
Dubac, zaključenog 03.04.2006. godine
između Općine Župa dubrovačka i Grada
Dubrovnika i Ugovora o financiranju groblja
Dubac od 19.6.2007. godine zaključenog

Srebreno, 10. travnja 2015.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Previšić, v.r.

8.
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između Općine Župa dubrovačka i Grada
Dubrovnika, te Dodatka I Ugovora a u
kojem je naveden model financiranja u
omjeru 76% Grad Dubrovnik i 24% Općina
Župa dubrovačka..
Tržišnu
vrijednost
predmetne
nekretnine utvrdio je ovlašteni sudski vještak
gosp. Mario Ivušić, d.i.g. u svom elaboratu
od 29. listopada 2012., i to u iznosu od
207,00 kn/m2, za zemljišta koja se nalaze u
obuhvatu groblja, a izvan groblja u iznosu od
73,00 kn/m2.
S tim u svezi riješeno je kao u izreci
ovog zaključka.

Srebreno, 10. travnja 2015.

Kupoprodajna cijena iz članka 3.
ovog Ugovora biti će isplaćena u skladu s
odredbama Sporazuma o izgradnji groblja
Dubac, zaključenog 03.04.2006. godine
između Općine Župa dubrovačka i Grada
Dubrovnika i Ugovora o financiranju groblja
Dubac od 19.6.2007. godine zaključenog
između Općine Župa dubrovačka i Grada
Dubrovnika, te Dodatka I Ugovora a u
kojem je naveden model financiranja u
omjeru 76% Grad Dubrovnik i 24% Općina
Župa dubrovačka.
Ugovor o kupoprodaji sastavni je dio
ovog Zaključka.
Ovlašćuje se općinski načelnik da
potpiše navedeni Ugovor o kupoprodaji.

KLASA: 947-01/15-01/60
URBROJ:2117/08-02-15-2

Obrazloženje
Srebreno, 10. travnja 2015.
Zemljište koje je predmet ove
kupoprodaje u naravi je dio budućeg groblja
na Dupcu, a model financiranja kupnje
predmetnog zemljišta utvrđen je sukladno
potpisanom Sporazumu o izgradnji groblja
Dubac, zaključenog 03.04.2006. godine
između Općine Župa dubrovačka i Grada
Dubrovnika i Ugovora o financiranju groblja
Dubac od 19.6.2007. godine zaključenog
između Općine Župa dubrovačka i Grada
Dubrovnika, te Dodatka I Ugovora a u
kojem je naveden model financiranja u
omjeru 76% Grad Dubrovnik i 24% Općina
Župa dubrovačka..
Tržišnu
vrijednost
predmetne
nekretnine utvrdio je ovlašteni sudski vještak
gosp. Mario Ivušić, d.i.g. u svom elaboratu
od 29. listopada 2012., i to u iznosu od
207,00 kn/m2, za zemljišta koja se nalaze u
obuhvatu groblja, a izvan groblja u iznosu od
73,00 kn/m2.
S tim u svezi riješeno je kao u izreci
ovog zaključka.

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 15.
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 10.
travnja 2015. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Ugovor o kupoprodaji
zemljišta s Damirom Srdelić i Dinom
Vidošević za kupnju vlasničkih prava čest.
zem. 210/8 Z.UL. 441 K.O. Čibača u
ukupnoj površini od 36 m2, po cijeni od
207,00 kn/m2, odnosno ukupno 7.452,00
kuna.

KLASA: 947-01/15-01/61
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Srebreno, 10. travnja 2015.

URBROJ:2117/08-02-15-2
Zemljište koje je predmet ove
kupoprodaje u naravi je dio budućeg groblja
na Dupcu, a model financiranja kupnje
predmetnog zemljišta utvrđen je sukladno
potpisanom Sporazumu o izgradnji groblja
Dubac, zaključenog 03.04.2006. godine
između Općine Župa dubrovačka i Grada
Dubrovnika i Ugovora o financiranju groblja
Dubac od 19.6.2007. godine zaključenog
između Općine Župa dubrovačka i Grada
Dubrovnika, te Dodatka I Ugovora a u
kojem je naveden model financiranja u
omjeru 76% Grad Dubrovnik i 24% Općina
Župa dubrovačka.
Tržišnu
vrijednost
predmetne
nekretnine utvrdio je ovlašteni sudski vještak
gosp. Mario Ivušić, d.i.g. u svom elaboratu
od 29. listopada 2012., i to u iznosu od
207,00 kn/m2, za zemljišta koja se nalaze u
obuhvatu groblja, a izvan groblja u iznosu od
73,00 kn/m2.
S tim u svezi riješeno je kao u izreci
ovog zaključka.

Srebreno, 10. travnja 2015.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Previšić, v.r.

10.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko
vijeće Općine Župa dubrovačka na 15.
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 10.
travnja 2015. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Ugovor o kupoprodaji
zemljišta s Katarinom Vranković i Goranom
Oreb za kupnju vlasničkih prava čest. zem.
210/8 Z.UL. 441 K.O. Čibača u ukupnoj
površini od 24 m2, po cijeni od 207,00
kn/m2, odnosno ukupno 4.968,00 kuna.
Kupoprodajna cijena iz članka 3.
ovog Ugovora biti će isplaćena u skladu s
odredbama Sporazuma o izgradnji groblja
Dubac, zaključenog 03.04.2006. godine
između Općine Župa dubrovačka i Grada
Dubrovnika i Ugovora o financiranju groblja
Dubac od 19.6.2007. godine zaključenog
između Općine Župa dubrovačka i Grada
Dubrovnika, te Dodatka I Ugovora a u
kojem je naveden model financiranja u
omjeru 76% Grad Dubrovnik i 24% Općina
Župa dubrovačka.
Ugovor o kupoprodaji sastavni je dio
ovog Zaključka.
Ovlašćuje se općinski načelnik da
potpiše navedeni Ugovor o kupoprodaji.

KLASA: 947-01/15-01/65
URBROJ:2117/08-02-15-2
Srebreno, 10. travnja 2015.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Previšić, v.r.

11.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN,
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni
tekst) i članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka", 8/09 i 6/13), Općinsko vijeće

Obrazloženje
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Općine Župa dubrovačka na 15. sjednici
održanoj 10. travnja 2015. godine donijelo je

Srebreno, 10. travnja 2015.

će se provoditi u okviru Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje
2014-2020.

ODLUKU
o izradi Strateškog razvojnog programa
Općine Župa dubrovačka
za razdoblje 2016. do 2020. godine

Članak 5.
Ovlašćuje se Općinski načelnik
Općine Župa dubrovačka da sukladno
zakonskim propisima provede postupak
odabira izrađivača i potpiše ugovor o izradi
Strategije razvoja Općine Župa dubrovačka.

Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Župa
dubrovačka daje suglasnost za izradu
temeljnog planskog dokumenta – Strateškog
razvojnog
programa
Općine
Župa
dubrovačka za razdoblje 2016. do 2020.
godine.
Članak 2.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvog
dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Župa dubrovačka“.
KLASA: 302-02/15-01/03
URBROJ: 2117/08-02-15-1

Strateškim razvojnim programom
Općine Župa dubrovačka do 2020. godine
utvrdit će se razvojni ciljevi usmjereni prema
održivom
socio-ekonomskom
razvoju
Općine Župa dubrovačka, te definirati
razvojni prioriteti, mjere i projekti koji će
doprinijeti ostvarenju ciljeva Strategije.

Srebreno, 10. travnja 2015.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Previšić, v.r.

Članak 3.
12.

U svrhu izrade Strateškog razvojnog
programa Općinski načelnik imenovati će
Radnu skupinu koja će sudjelovati u izradi
Strategije.

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 15. sjednici
održanoj 10. travnja 2015. godine donijelo je

Članak 4.
Sredstva za izradu Strategije razvoja
osigurat će se apliciranjem na mjeru 7.
„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima“, podmjera 7.1. „Sastavljanje i
ažuriranje planova za razvoj općina i sela u
ruralnim područjima i njihovih temeljnih
usluga, te planova zaštite i upravljanja koji
se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga
područja visoke prirodne vrijednosti“, koja

ZAKLJUČAK
1. Općinsko vijeće ovlašćuje Općinskog
načelnika da raspiše pozivni javni
natječaj za kupnju:
a/
komunalno
opremljene
građevinske
parcele
unutar
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Srebreno, 10. travnja 2015.

4. Ovlašćuje se općinski načelnik da po
okončanju postupka potpiše Ugovor
o
kupoprodaji
s
odabranim
ponuditeljima.

građevinskog
područja
naselja
Čibača (neposredno uz ulicu Put P.
Kojakovića na potezu između
križanja s ulicom Dr. J. Njavra do
spoja s pješačkim putem prema
Poslovnoj zoni), a koja mora ispuniti
uvjete za izgradnju park/igrališta za
djecu, po maksimalnoj cijeni od
1.000.000,00 kn, za zemljište
površine veličine min 1000 do max
1500 m2;
b/
komunalno
opremljene
građevinske
parcele
unutar
građevinskog
područja
naselja
Brašina (neposredno uz ulicu bana
Josipa Jelačića (ŽC 6243) na potezu
između križanja s državnom cestom
D8 do izvora Brašina), a koja mora
ispuniti
uvjete
za
izgradnju
park/igrališta
za
djecu,
po
maksimalnoj cijeni od 700.000,00
kn, za zemljište površine veličine
min 650 do max 750 m2;
c/
komunalno
opremljene
građevinske
parcele
unutar
građevinskog
područja
naselja
Martinovići
(neposredno
uz
županijsku cestu ŽC 6243 unutar k.o.
Martinovići), a koja mora ispuniti
uvjete za izgradnju park/igrališta za
djecu, po maksimalnoj cijeni od
300.000,00 kn, za zemljište površine
veličine min 600 do max 700 m2;

Obrazloženje
U nastojanju izgradnje igrališta za
šport i rekreaciju Općina Župa dubrovačka
namjerava kupiti adekvtano zemljište unutar
građevinskog područja naselja Čibača.
Iz tog razloga Općina Župa
dubrovačka namjerava unutar građevinskog
područja naselja Čibača, Brašina i
Martinovići kupiti odgovarajuće čest. zem.
(ili više njih) kako bi na istom uredila i
izgradila dječji park/igralište te tako
povećala površine namijenjene za sport i
rekreaciju građana.
Obzirom da su proračunom za 2015.
godinu predviđena sredstva za realizaciju
rečenog projekta, riješeno kao u izreci ovog
zaključka.
KLASA: 947-01/15-01/21
URBROJ: 2117/08-02-15-2
Srebreno, 10. travnja 2015.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Previšić, v.r.

13.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko
vijeće Općine Župa dubrovačka na 15.
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 10.
travnja 2015. godine donijelo je

2. Za provedbu postupka imenuje se
Povjerenstvo u sastavu: Boris
Pleština, Jure Marić, Kate Pendo,
Josip Perić i Ines Šalaj.
3. Tekst javnog natječaja sastavni je dio
ovog zaključka.
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ZAKLJUČAK

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za
povjeravanje obavljanja komunalne
djelatnosti
na temelju pisanog ugovora na Održavanju i
asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području
Općine Župa dubrovačke 2015. godini

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

Srebreno, 10. travnja 2015.

gosp. Helena Knego, vijećnik,
predsjednik
gosp. Mirko Maslać, zamjenik
predsjednika
don. Vilim Petrović, član
gosp. Miran Miloslavić, član
gđica. Barbara Korda, član
gosp. Niko Benić, član

Članak 1.
Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda
ponuditelja Dubrovnik ceste d.d.,V. Nazora
8, 20000 Dubrovnik, OIB: 60216477432, u
iznosu 778.718,50 kn + PDV 25%, što
ukupno iznosi 973.398,13 kn.

Ovaj zaključak stupa na snagu prvog
dana od dana objave u "Službenom glasniku
Općine Župa dubrovačka".

Članak 2.
Općinsko vijeće Općine Župe dubrovačka
ovlašćuje Općinskog načelnika da zaključi
ugovor s ponuditeljem Dubrovnik ceste
d.d.,V. Nazora 8, 20000 Dubrovnik, OIB:
60216477432, u iznosu 778.718,50 kn +
PDV 25%, što ukupno iznosi 973.398,13 kn
o povjeravanje obavljanja komunalne
djelatnosti na temelju pisanog ugovora na
Održavanju i asfaltiranju nerazvrstanih cesta
na području Općine Župa dubrovačka u
2015. godini.

KLASA: 022-05/15-09/01
URBROJ:2117/08-02-15-1
Srebreno, 10. travnja 2015.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Previšić, v.r.

Članak 3.
Ova Odluka Općinskog vijeća Općine Župe
dubrovačke je konačna.

14.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka" br. 8/09 i 6/13), 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 15. sjednici
održanoj dana 10. travnja 2015. godine
donijelo je sljedeću

Obrazloženje
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 na Održavanju i asfaltiranju
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nerazvrstanih cesta na području Općine Župa
dubrovačka u 2015. godine, te je dana 28.
ožujka 2015. godine raspisao javni natječaj
u Dubrovačkom vjesniku i na Oglasnoj ploči
Općine Župa dubrovačka.
Javno otvaranje ponuda se održalo dana
08.04.2015. u 08:00 sati. Do isteka roka za
dostavu ponuda pristigle su četiri ponude i to
ponude sljedećih ponuditelja Colas Hrvatska
d.d., Asfalt inženjering d.o.o., Dubrovnik
ceste d.d. i Tehnogradnja 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 su sve ponude
prihvatljive. Ponuda ponuditelja Dubrovnik
ceste d.d. je prema kriteriju najniže cijene
ocijenjena
najpovoljnijom.
Slijedom
navedenog povjerenstvo je predložilo
sklapanje ugovora o povjeravanju obavljanja
predmetne
komunalne
djelatnosti
s
ponuditeljem Dubrovnik ceste d.d.

Srebreno, 10. travnja 2015.

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 15. sjednici održanoj dana 10.
travnja 2015. godine donijelo je sljedeću
ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za
povjeravanje obavljanja komunalne
djelatnosti
na temelju pisanog ugovora na Održavanje
nogostupa, skalinata, propusta, podzida itd.
na području Općine Župa dubrovačka u
2015. godini
Članak 1.
Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda
ponuditelja Miletić d.o.o. iz Čilipa, Gabrili
18, OIB: 76144694565, u iznosu 731.211,20
kn + PDV 25%, što ukupno iznosi
914.014,00 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.

Članak 2.
Općinsko vijeće Općine Župe dubrovačka
ovlašćuje Općinskog načelnika da zaključi
ugovor s ponuditeljem Miletić d.o.o. iz
Čilipa, Gabrili 18, OIB: 76144694565, u
iznosu 731.211,20 kn + PDV 25%, što
ukupno iznosi 914.014,00 kn o povjeravanje
obavljanja komunalne djelatnosti na temelju
pisanog ugovora na Održavanju nogostupa,
skalinata, propusta, podzida itd. na području
Općine Župa dubrovačka u 2015. godini.

KLASA: 363-01/15-01/38
URBROJ: 2117/08-07-15-9
Srebreno, 10. travnja 2015.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Previšić, v.r.

Članak 3.
Ova Odluka Općinskog vijeća Općine Župe
dubrovačke je konačna.

15.
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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.

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 na Održavanju nogostupa,
skalinata, propusta, podzida itd. na području
Općine Župa dubrovačka u 2015. godini., te
je dana 28. ožujka 2015. godine raspisao
javni natječaj u Dubrovačkom vjesniku i na
Oglasnoj ploči Općine Župa dubrovačka.
Javno otvaranje ponuda se održalo dana
08.04.2015. u 10:00 sati. Do isteka roka za
dostavu ponuda pristigle su tri ponude i to
ponude sljedećih ponuditelja Tehnogradnja
d.o.o., Tolo trade d.o.o. i Miletić d.o.o., te
dopuna ponude ponuditelja Miletić 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 je ponuda
ponuditelja Tehnogradnja d.o.o. isključena i
neće se razmatrati, budući je cijena ponude
ponuditelja veća od osiguranih sredstava
naručitelja.
Ponude ponuditelja Tolo trade d.o.o. i
Miletić d.o.o. su prihvatljive. Ponuda
ponuditelja Miletić 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 Miletić d.o.o.

KLASA: 363-01/15-01/37
URBROJ: 2117/08-07-15-7
Srebreno, 10. travnja 2015.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Previšić, v.r.

16.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13) i članka 5.
Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti
na temelju pisanog ugovora (''Službeni
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj
23/12, 15/13 i 18/13) , Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 15. sjednici
održanoj 10. travnja 2015. godine, donijelo
je slijedeću
ODLUKU
1. Prihvaća se Ponuda tvrtke Sklop-ing
d.o.o. iz Mlina, Put dragovoljaca
domovinskog rata 25 broj 09/15 od
09. travnja 2015. g. za:
a) obavljanje poslova stručnog
nadzora nad radovima na
presvlačenju cesta asfaltom,
krpljenju rupa i ostalih malih
održavanja u 2015. godini,

Pouka o pravnom lijeku:
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b) obavljanje poslova stručnog
nadzora na održavanju ulica,
šetališta,
nogostupa,
skalinata, potoka, cestovnih
slivnika i jaraka, rubnjaka i
staza, izgradnju podzida i
zidova u 2015. godini,
c) kontrolu utroška doniranog
građevnog materijala prema
zamolbama građana te za
potrebe komunalnog društva
Župa dubrovačka d.o.o. u
2015. godini,
d) izradu troškovnika radova na
presvlačenju cesta asfaltom,
krpljenju rupa i ostalih malih
održavanja koji se planiraju
izvesti u 2016. godini,
e) izradu troškovnika radova na
održavanju ulica, šetališta,
nogostupa, skalinata, potoka,
cestovnih slivnika, jaraka,
rubnjaka i staza, izgradnju
podzida i zidova koji se
planiraju izvesti u 2016.
godini,
f) izradu troškovnika donacija
građevnog materijala prema
zamolbama građana te za
potrebe komunalnog društva
Župa dubrovačka d.o.o. koji
se planiraju izvesti u 2016.
godini,

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 tvrtka
SKLOP-ING d.o.o. iz Mlina, Put
dragovoljaca domovinskog rata 25 je dana
09. travnja 2014. godine dostavio ponudu
broj 09/15 za komunalnu djelatnost
obavljanja stručnog nadzora nad radovima
na presvlačenju cesta asfaltom, krpljenju
rupa i ostalih malih održavanja u 2015.
godini,
održavanju
ulica,
šetališta,
nogostupa, skalinata, potoka, cestovnih
slivnika i jaraka, rubnjaka i staza, izgradnju
podzida i zidova u 2015. godini, kontrolu
utroška doniranog građevnog materijala
prema zamolbama građana te za potrebe
komunalnog društva Župa dubrovačka d.o.o.
u 2015. godini, izradu troškovnika radova za
održavanje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta,
održavanju ulica, šetališta, skalinata, potoka
i sl. koji se planiraju izvesti u 2016. godini,
te izradu troškovnika donacija građevinskog
materijala po zamolbama građana te za
potrebe
komunalnog
društva
Župa
dubrovačka d.o.o. koji se planiraju izvesti u
2016. godini, za razdoblje od 01. travnja do
31. prosinca 2015. godine u iznosu od
62.458,09 kuna + PDV.
Obzirom da je člancima 3. i 5. navedene
Odluke propisano da odluku o odabiru
ponuditelja sukladno odredbama Zakona o
javnoj nabavi (tzv. bagatelna nabava) donosi
Općinsko vijeće, a ugovor s odabranim
ponuditeljem sklapa Općinski načelnik
riješeno je kao u izreci ove Odluke.

sve za razdoblje od 01. travnja do 31.
prosinca 2015. godine u ukupnom iznosu od
62.458,09 kuna + PDV.
2. Ponuda tvrtke Sklop-ing d.o.o. broj
09/15 od 09. travnja 2015. sastavni je
dio ove Odluke i Ugovora.
3. Ovlašćuje se Općinski načelnik
Općine Župe dubrovačka za potpis
Ugovora s ponuditeljem.

KLASA: 363-01/15-01/52
URBROJ: 2117/08-02-15-3
Srebreno, 10. travnja 2015.
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