SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA
Broj 21

Godina XV.

Srebreno, 7. kolovoza 2015.

SADRŽAJ

12. Odluka o ukidanju statusa javnog
dobra za dio čest. zem. 968/1 k.o.
Čibača…..………………………..11.
13. Zaključak o zaključenju predugovora
o zamjeni nekretnina između Općine
Župa dubrovačka i Ane Kolendić..12.
14. Zaključak o sklapanju Nagodbe pred
Uredom državne uprave u postupku
izvlaštenja zemljišta za potrebe
pristupne ceste budućem groblju...12.
_________________________________

OPĆINSKO VIJEĆE
01. Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o izvršenju Proračuna općine
Župa dubrovačka za 2015. Godinu..1.
02. Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o plaći i drugim pravima iz
rada Općinskog načelnika i njegova
zamjenika………………………….2.
03. Zaključak o kupnji zemljišta
potrebnog za rekonstrukciju ceste Put
Pera Kojakovića…………………..3.
04. Odluka o odricanju potraživanja
Općine
Župa dubrovačka
od
Republike Hrvatske……………….4.
05. Zaključak po zahtjevu Ekrema
Brkovića…..……………………....5.
06. Zaključak po zahtjevu Antuna
Mojaša…………………………….6.
07. Odluka o Izmjenama i dopunama
Odluke
o
držanju
domaćih
životinja…………………………..6.
08. Odluka o zaključivanju dodatka 1.
Ugovoru o povjeravanju obavljanja
komunalne djelatnosti na temelju
pisanog ugovora na Održavanju
nogostupa,
skalinata,
propusta,
podzida itd. na području Općine
Župa dubrovačka u 2015. godini…7.
09. Odluka o raspodjeli proračunskih
sredstava za potporu obiteljima u
školskoj 2015/2016. godini.........…8.
10. Odluka o ukidanju statusa javnog
dobra za čest. zem. 967/1 k.o.
Čibača……………………………10.
11. Zaključak o prodaji nekretnine čest.
zem. 967/1 k.o. Čibača…..………10.

Uprava i uredništvo:
Srebreno, - tel. 487 476
List izlazi po potrebi.

01.
Na temelju članka 14. i 37. Zakona o
proračunu (NN broj 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 19.
sjednici održanoj 07. kolovoza 2015. godine
donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
Odluke o izvršavanju Proračuna
Općine Župa dubrovačka za 2015. godinu
Članak 1.
U Odluci o izvršavanju Proračuna
Općine Župa dubrovačka za 2015. godinu
(„Službeni
glasnik
Općine
Župa
dubrovačka“, broj 21/14 i 12/15) u članku 3.
iznos „85.014.491,35 kn“ mijenja se u iznos
„74.931.691,35 kn“.
Članak 2.
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Ova Odluka stupa na snagu osam
dana nakon objave u „Službenom glasniku
Općine Župa dubrovačka“, a primjenjuje se
od 1. siječnja 2015. godine.

Srebreno, 7. kolovoza 2015.

''Općinski načelnik i zamjenik
Općinskog načelnika imaju pravo na
naknadu plaće i staž osiguranja na Zakonom
predviđen način.
Dužnosnici iz stavka 1. ovoga
članka, uz naknadu za rad određenu
prethodnim stavkom, imaju i pravo na:
1. naknade troškova prijevoza na
posao i s posla mjesnim javnim
prijevozom u visini stvarnih
izdataka prema cijeni mjesečne
odnosno pojedinačne prijevozne
karte,
2. naknade prijevoznih troškova na
službenom putovanju,
3. naknade troškova noćenja na
službenom putovanju,
4. naknade za korištenje privatnog
automobila u službene svrhe,
5. dnevnice za službena putovanja u
zemlji i inozemstvu.
Prava na naknade i dnevnice iz
stavka
2.
ovog
članka
pripadaju
dužnosnicima iz stavka 1. ovoga članka u
visini neoporezivih iznosa koji su određeni
propisima o porezu na dohodak.''

KLASA: 400-06/14-03/01
URBROJ: 2117/08-02-15-3
Srebreno, 07. kolovoza 2015.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Previšić, v.r.

02.
Na temelju članka 3. Zakona o
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (''Narodne novine'', broj 28/10) i
članka 90. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'',
br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 34.
Statuta Općine Župa dubrovačka (''Službeni
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj 8/09
i 6/13), Općinsko vijeće Općine Župa
dubrovačka na 19. sjednici Općinskog vijeća
održanoj dana 7. kolovoza 2015. godine
donijelo je

Članak 2.
Sve nespomenute odredbe Odluke o
plaći i drugim pravima iz rada Općinskog
načelnika i njegova zamjenika (''Službeni
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj 6/10
i 9/11) ostaju nepromijenjene.

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o
o plaći i drugim pravima iz rada
Općinskog načelnika i njegova
zamjenika

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u ''Službenom glasniku
Općine Župa dubrovačka''.

Članak 1.
U Odluci o plaći i drugim pravima iz
rada Općinskog načelnika i njegova
zamjenika (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 6/10 i 9/11) članak 4.
mijenja se i glasi:

KLASA: 431-01/10-01/02
URBROJ:2117/08-02-15-4
Srebreno, 7. kolovoza 2015.
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Predsjednik Općinskog vijeća

Srebreno, 7. kolovoza 2015.
zone, od vlasnika zemljišta i to
čest. zem.: 529/4, 529/88, 529/87,
529/5, 529/28, 529/27, 529/29,
529/72,
529/147,
529/154,
529/41, 529/6, 529/21, 529/25,
529/15, 529/14, 529/13, 529/80,
598, 597, 596, 579, 578, 577,
981/1, 349, 348, 1072, 1082,
184/2,
188/1,
1073/1,
1073/2,692/1, 692/8,
692/4,
987/2, 619/1, 619/2, 600/3,
600/2, 600/1, 599/2, 599/3, 603,
604, 605/2, 605/5, 605/4, 606,
607, 608/1, 167, 168/3, 168/2,
339, 963/13, 186/2, 185, 248,
972, 252, 251/1, 251/3, 251/2,
229/2. sve ko Čibača stara
izmjera, po početnoj cijeni od
maksimalno 110 eur/m2 u
protuvrijednosti u kunama po
prodajnom tečaju HNB na dan
plaćanja.

Mato Previšić, v.r.

03.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka, broj 8/09 i 6/13), Općinsko
vijeće Općine Župa dubrovačka na 19.
sjednici održanoj 7. kolovoza 2015. godine
donijelo je slijedeći
Z A K LJ U Č A K
1. Prihvaća se prijedlog općinskog
načelnika za kupnju potrebnog
zemljišta radi rekonstrukcije
ceste Put Pera Kojakovića,
dionica od križanja sa ulicom Put
Sv. Ilije do poslovne zone, od
vlasnika zemljišta.
2. Kupnja zemljišta provest će se
na način da će se ponude na
prodaju prikupiti putem javnog
poziva, a u slučaju gdje ima veći
broj suvlasnika tada će se ugovor
o kupoprodaji sklopiti s onim
suvlasnikom čija je ponuda
najpovoljnija,
a
njegov
suvlasnički
dio
odgovara
potrebnoj površini za proširenje
ceste.
3. Nalaže se općinskom načelniku
da pokrene i provede postupak
prikupljanja ponuda za kupnju
zemljišta
za
potrebe
rekonstrukcije ceste Put Pera
Kojakovića dionica od križanja sa
ulicom Put Sv. Ilije do poslovne

Obrazloženje
U tijeku je rekonstrukcija –
proširenje ceste Put Pera Kojakovića
dionica od križanja sa ulicom Put Sv.
Ilije do poslovne zone.
Kako bi se navedeni projekt mogao
realizirati potrebno je na navedenoj
trasi otkupiti suvlasničke dijelove
nekretnina koje se nalaze uz samu
prometnicu, a koje su navedene u
izreci ovog zaključka. Budući da na
pojedinim nekretninama ima više
suvlasnika potrebno je provesti
postupak prikupljanja ponuda za
kupnju zemljišta putem javnog
poziva.
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S tim u vezi riješeno je kao u izreci
ovog zaključka.
3.

KLASA: 947-01/15-01/59
URBROJ: 2117/08-02-15-2
Srebreno, 7. kolovoza 2015.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Previšić, v.r.

4.

04.
Na temelju članka 11. Uredbe o darovanju
nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske
(NN, broj: 127/13) i 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko
vijeće Općine Župa dubrovačka na 19.
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 07.
kolovoza 2015. godine donijelo je

5.
6.

ODLUKU

Srebreno, 7. kolovoza 2015.
manjoj od 4.000.000,00 EUR-a, za
izgradnju dječjeg vrtića i Doma za
smještaj starijih i nemoćnih osoba.
Ovom Odlukom Općina Župa
dubrovačka
odriče
se
svojih
potraživanja, po osnovi komunalne
naknade, od Ministarstva obrane
Republike Hrvatske za razdoblje od
1. lipnja 2005. do 30. srpnja 2013.
godine kao i svih eventualno kasnije
pronađenih
potraživanja
prema
Republici Hrvatskoj koja su nastala
do dana potpisa ugovora.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da
potpiše Izjavu o odricanju od
potraživanja prema Ministarstvu
obrane Republike Hrvatske.
Otpisana sredstva u Proračunu
nadomjestiti će se preraspodjelom.
Za provedbu ovog Zaključka
zadužuje se Odsjek za financije i
proračun u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Župa dubrovačka.
Obrazloženje

1. Utvrđuje se da je Ministarstvo obrane
Republike Hrvatske dužno Općini
Župa dubrovačka,
po osnovi
komunalne naknade za razdoblje od
1. lipnja 2005. do 30. srpnja
2013.godine iznos od 127.238,95
kuna, sa pripadajućim kamatama
2. Utvrđuje se da je na sjednicama
Vlade RH od 20. listopada 2011.
godine
klasa:
940-01/11-03/18,
urbroj:
5030120-11-1,
urbroj
5030120-11-3 od 27. listopada 2011.
godine i klasa: 022-03/15-04/230,
urbroj: 50301-09/06-15-2 od 03.
lipnja 2015. godine donesena Odluka
o darovanju nekretnina koje su dio
kompleksa Kupari, Općini Župa
dubrovačka u vrijednosti nešto

Zahtjevom od 29. srpnja 2015.
godine Državni ured za upravljanje
državnom imovinom iz Zagreba obratio se
Općini Župa dubrovačka tražeći, da
temeljem realizacije zahtjeva Općine Župa
dubrovačka za darovanjem nekretnine u
sastavu bivšeg vojno turističkog kompleksa
Kupari – zgrada ''Mladost'', te postignutog
međusobnog dogovora i potpisivanja
ugovora o darovanju, a sukladno članku 11.
Uredbe o darovanju nekretnina u vlasništvu
Republike Hrvatske (NN 127/13), Općina
dostavi Izjavu o odricanju od potraživanja
koja ima prema Republici Hrvatskoj.
Zahtjev za odricanje navedenih
potraživanja je opravdan.
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Uvidom u evidencije koje se vode u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Župa
dubrovačka utvrđeno je da je dug po osnovi
komunalne
naknade,
od
obveznika
Ministarstva obrane Republike Hrvatske za
razdoblje od 1. lipnja 2005. do 30. srpnja
2013. godine iznosi 127.238,95 kuna bez
pripadajućih kamata i to za Hotel Galeb sa
dvije vile koji se koriste. Datum 30. srpnja
2013. godine je dan kada je stupio na snagu
Zakon o upravljanju i raspolaganju
imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske
(NN, broj 94/13) koji odredbom članka 19.
stavak 1. propisuje da su RH i Državni ured
za
upravljanje
državnom
imovinom
oslobođeni plaćanja komunalne naknade i
drugih davanja u odnosu na vlasništvo i
upravljanje i raspolaganje državnom
imovinom, osim ako posebnim propisom
nije drugačije određeno.
Na sjednicama Vlade RH od 20.
listopada 2011. godine klasa: 940-01/1103/18, urbroj: 5030120-11-1, izmjenama
Odluke urbroj 5030120-11-3 od 27.
listopada 2011. godine i izmjenama Odluke
klasa: 022-03/15-04/230, urbroj: 5030109/06-15-2 od 03. lipnja 2015. godine
donesena je Odluka o darovanju nekretnina
koje su dio kompleksa Kupari, Općini Župa
dubrovačka u vrijednosti nešto manjoj od
4.000.000,00 EUR-a , a za izgradnju dječjeg
vrtića i Doma za smještaj starijih i nemoćnih
osoba.
Odredbom članka 11. Uredbe o
darovanju nekretnina u vlasništvu Republike
Hrvatske (NN 127/13) propisano je da će se
u Ugovor o darovanju unijeti da se osoba
kojoj je darovana nekretnina (u ovom slučaju
Općina
Župa
dubrovačka)
odriče
potraživanja prema RH, kao i eventualno
kasnije pronađenih potraživanja prema RH a
koja su nastala do dana potpisivanja
Ugovora o darovanju.

Srebreno, 7. kolovoza 2015.

S obzirom da je darovanje nekretnina
od osobitog značaja za mještane Općine a i
širu društvenu zajednicu riješeno je kao u
izreci ovog zaključka.
KLASA: 943-01/15-01/03
URBROJ: 2117/08-02-15-2
Srebreno, 07. kolovoza 2015.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Previšić, v.r.

05.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko
vijeće Općine Župa dubrovačka na 19.
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 7.
kolovoza 2015. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
Prihvaća se prijedlog gosp. Ekrema
Brkovića za sporazumnim raskidom
Ugovora o kupoprodaji nekretnine od 10.
travnja 2015.
Sporazumni raskid ugovora sastavni
je dio ovog Zaključka.
Temeljem potpisanog sporazumnog
raskida ugovora izvršit će se povrat
uplaćenih sredstava.
O b r a z l o ž e nj e
Dopisom od 15. srpnja 2015. godine
gosp. Ekrem Brković zatražio je od Općine
Župa dubrovačka sporazumni raskid ugovora
o kupoprodaji nekretnine od 10. travnja
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Srebreno, 7. kolovoza 2015.

Dopisom od 15. srpnja 2015. godine
gosp. Antun Mojaš zatražio je od Općine
Župa dubrovačka sporazumni raskid ugovora
o kupoprodaji nekretnine od 10. travnja
2015. zbog nemogućnosti provedbe istog u
zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u
Dubrovniku.
Obzirom na činjenicu da je stvarni
vlasnik čestice zemlje 990 Z.UL. 966 k.o.
Čibača, Republika Hrvatska a ne Općina
Župa dubrovačka, to je riješeno kao u izreci
ovog zaključka.

2015. zbog nemogućnosti provedbe istog u
zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u
Dubrovniku.
Obzirom na činjenicu da je stvarni
vlasnik čestice zemlje 990 Z.UL. 966 k.o.
Čibača, Republika Hrvatska a ne Općina
Župa dubrovačka, to je riješeno kao u izreci
ovog zaključka.
KLASA: 947-01/15-01/16
URBROJ: 2117/08-02-15-10
Srebreno, 7. kolovoza 2015.
Predsjednik Općinskog vijeća

KLASA: 947-01/15-01/17
URBROJ: 2117/08-02-15-11

Mato Previšić, v.r.

Srebreno, 7. kolovoza 2015.
Predsjednik Općinskog vijeća

06.

Mato Previšić, v.r.

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 19.
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 7.
kolovoza 2015. godine donijelo je

07.
Na temelju članka 16.
Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN, broj 36/95
do 36/15) i članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka" br. 8/09 i 6/13) Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 19. sjednici
održanoj 7. kolovoza 2015. godine donijelo
je

ZAKLJUČAK
Prihvaća se prijedlog gosp. Antuna
Mojaša za sporazumnim raskidom Ugovora
o kupoprodaji nekretnine od 10. travnja
2015.
Sporazumni raskid ugovora sastavni
je dio ovog Zaključka.

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o
držanju domaćih životinja
na području Općine Župa dubrovačka

Temeljem potpisanog sporazumnog
raskida ugovora izvršit će se povrat
uplaćenih sredstava.

Članak 1.

O b r a z l o ž e nj e

U Odluci o držanju domaćih životinja na
području
Općine
Župa
dubrovačka
(''Službeni
glasnik
Općine
Župa
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dubrovačka'', broj 3/10) članak 3. mijenja se
i glasi:
''U naseljima Kupari, Srebreno, Mlini, Soline
i Plat dozvoljeno je držanje kopitara,
papkara i kunića na udaljenosti 100 metara
od najbližeg stambenog ili poslovnog
objekta.
U ostalim naseljima dozvoljeno je držanje
kopitara, papkara i kunića na udaljenosti 25
metara od najbližeg stambenog ili poslovnog
objekta, iznimno i na manjim udaljenostima,
ukoliko to ne smeta susjedima.''

Srebreno, 7. kolovoza 2015.
Mato Previšić, v.r.

08.

Članak 2.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka" br. 8/09), 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 19. sjednici održanoj dana 07.
kolovoza 2015. donijelo je sljedeću

Članak 4. Odluke mijenja se i glasi:
''U naseljima Kupari, Srebreno, Mlini, Soline
i Plat dozvoljeno je držanje peradi / do 30
komada / na udaljenosti 30 metara od
najbližeg stambenog ili poslovnog objekta,
iznimno i na manjim udaljenostima, ukoliko
to ne smeta susjedima.''

ODLUKU
o zaključivanju dodatka 1. Ugovoru o
povjeravanju obavljanja komunalne
djelatnosti na temelju pisanog ugovora na
Održavanju nogostupa, skalinata, propusta,
podzida itd. na području Općine Župa
dubrovačka u 2015. godini

Članak 3.
Članak 1.
Odobrava se zaključivanje Dodatka 1.
Ugovoru
o
povjeravanju
obavljanja
komunalne djelatnosti na temelju pisanog
ugovora na Održavanju nogostupa, skalinata,
propusta, podzida itd. na području Općine
Župa dubrovačka u 2015. godini (u daljnjem
tekstu: Dodatak 1. Ugovoru) s ponuditeljem
Miletić d.o.o. iz Čilipa, Gabrili 18, OIB:
76144694565 radi ugovaranja dodatnih
radova, u iznosu 67.961,35 kn + PDV 25%,
što ukupno iznosi 84.951,69 kn, a sve
sukladno Elaboratu nadzornog inženjera
Mate Malenice, dipl.ing.građ. od 30. srpnja
2015. godine, ponudi Izvođača od 03.
kolovoza 2015. i Mišljenju nadzornog
inženjera Mate Malenice, dipl.ing.građ. od
04. kolovoza 2015. godine koji čini sastavni
dio ove Odluke.

Sve nespomenute odredbe Odluke o držanju
domaćih životinja na području Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'',
broj
3/10)
ostaju
nepromijenjene.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Službenom glasniku Općine
Župa dubrovačka''.
KLASA: 011-01/10-01/04
URBROJ: 2117/08-02-15-2
Srebreno, 7. kolovoza 2015.
Predsjednik Općinskog vijeća
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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 na
Održavanju nogostupa, skalinata, propusta,
podzida itd. na području Općine Župa
dubrovačka u 2015. godini s ponuditeljem
Miletić d.o.o. iz Čilipa, Gabrili 18, OIB:
76144694565, radi ugovaranja dodatnih
radova, u iznosu 67.961,35 kn + PDV 25%,
što ukupno iznosi 84.951,69 kn.

Srebreno, 7. kolovoza 2015.

Župa dubrovačka u 2015. 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.
Povjerenstvo predlaže zaključivanje Dodatka
1. Ugovoru sukladno Elaboratu nadzornog
inženjera Mate Malenice, dipl.ing.građ. od
30. srpnja 2015. godine, ponudi Izvođača od
03. kolovoza 2015. i Mišljenju nadzornog
inženjera Mate Malenice, dipl.ing.građ. od
04. kolovoza 2015. godine, koje čini sastavni
dio ove Odluke. U skladu s navedenim
obrazloženjem potrebno je ugovoriti dodatne
radove u iznosu 67.961,35 kn + PDV 25%,
što ukupno iznosi 84.951,69 kn.

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

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.

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 na Održavanju nogostupa,
skalinata, propusta, podzida itd. na području
Općine Župa dubrovačka u 2015. godini,
koje je donijelo Općinsko vijeće Općine
Župa dubrovačka na 15. sjednici održanoj
dana 10. travnja 2015. godine, zaključio
ugovor s ponuditeljem Miletić d.o.o. iz
Čilipa, Gabrili 18, OIB: 76144694565.
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 na Održavanju nogostupa, skalinata,
propusta, podzida itd. na području Općine

KLASA: 363-01/15-01/90
URBROJ: 2117/08-07-15-4
Srebreno, 07. kolovoza 2015.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Previšić, v.r.

09.
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 19.
sjednici održanoj dana 7. kolovoza 2015.
godine, donijelo je
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ODLUKU
o raspodjeli proračunskih sredstava
za potporu obiteljima u školskoj 2015/2016.

Srebreno, 7. kolovoza 2015.

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

Članak 1.
Članak 5.
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 2015/2016.
Pod obiteljima iz prethodnog stavka
podrazumijevaju se isključivo roditelji i
njihova djeca.

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 2015./2016.
Članak 6.

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
2.000,00 kuna po članu obitelji, a čija djeca
redovno pohađaju osnovnu ili srednju školu.

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 2015./2016. godinu
- Potvrde o primanjima roditelja za
tri mjeseca koja prethode mjesecu
podnošenja zahtjeva
- Rodni list djece koja se ne
školuju
- Preslik kartice tekućeg računa.

Obiteljima koje zadovoljavaju uvjet
primanja iz prethodnog 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 7.

Članak 3.

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

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.
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Potvrde djece o redovnom upisu
u školsku godinu 2015./2016.
godinu
Rodni list djece koja se ne
školuju
Preslik kartice tekućeg računa.

Srebreno, 7. kolovoza 2015.
II

Slijedom utvrđenog u točci I. ukida se status
javnog dobra u općoj uporabi (puta) čest.
zem. 967/1 Z.UL. 91 k.o. Čibača.
III

Članak 8.

KLASA: 402-07/15-01/34
URBROJ: 2117/08-02-15-1

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

Srebreno, 7. kolovoza 2015.

IV

Ova Odluka stupa na snagu osam
dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Župa dubrovačka“.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od
dana objave u "Službenom glasniku Općine
Župa dubrovačka".

Mato Previšić, v.r.

KLASA: 947-01/15-01/60
URBROJ: 2117/08-02-15-3

10.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 08/09 i 6/13), 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
19. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana
7. kolovoza 2015. godine donijelo je

Srebreno, 7. kolovoza 2015.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Previšić, v.r.

11.

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra
dijela nekretnine (puta)

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 19.
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 7.
kolovoza 2015. godine donijelo je

I
Utvrđuje se da je trajno prestala potreba
korištenja puta, čest. zem. 967/1 Z.UL. 91
k.o. Čibača.

ZAKLJUČAK

10

Općina Župa dubrovačka

Službeni glasnik broj 21

Općinsko vijeće Općine Župa
dubrovačka prihvaća tekst javnog natječaja
za prodaju čest. zem. 967/1 Z.UL. 91 K.O.
Čibače ukupne površine 208 m2 po najnižoj
cijeni od 80,76 €/m2, protuvrijednost u
kunama na dan uplate po prodajnom tečaju
HNB-a.

Srebreno, 7. kolovoza 2015.

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra
dijela nekretnine (puta)
I
Utvrđuje se da je trajno prestala potreba
korištenja dijela puta, 62/191 dijelova čest.
zem. 968/1 Z.UL. 91 k.o. Čibača označenog
na preglednoj situaciji izrađenoj od strane
tvrtke Geodet d.o.o. i koja je sastavni dio
ove Odluke.

Javni natječaj objaviti će se u
Narodnim novinama.
Troškove
procjene
ovlaštenog
sudskog vještaka, objave javnog natječaja i
eventualnog poreza snosi kupac nekretnine.

II
Slijedom utvrđenog u točci I. ukida se status
javnog dobra u općoj uporabi (puta) 62/191
dijelova čest. zem. 968/1 Z.UL. 91 k.o.
Čibača označenog na preglednoj situaciji
izrađenoj od strane tvrtke Geodet d.o.o. i
koja je sastavni dio ove Odluke.

U Povjerenstvo za provedbu natječaja
imenuju se Josip Perić, Boris Pleština i Ines
Šalaj.
Ovlašćuje se općinski načelnik da s
najpovoljnijim
ponuditeljem
zaključi
Ugovor o kupoprodaji.

III

KLASA: 947-01/15-01/60
URBROJ:2117/08-02-15-4

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

Srebreno, 7. kolovoza 2015.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Previšić, v.r.

IV
12.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od
dana objave u "Službenom glasniku Općine
Župa dubrovačka".

Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 08/09 i 6/13), 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
19. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana
7. kolovoza 2015. godine donijelo je

KLASA: 947-01/15-01/61
URBROJ: 2117/08-02-15-3
Srebreno, 7. kolovoza 2015.
Predsjednik Općinskog vijeća
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Srebreno, 7. kolovoza 2015.

Zamolbom od 30. srpnja 2015. Ana
Kolendić iz Dubrovnika obratila se Općini
Župa dubrovačka tražeći zamjenu nekretnina
za potrebe objedinjavanja nekretnina u
njenom vlasništvu.
Zatraženo je vještačenje ovlaštenog
sudskog vještaka kako bi se utvrdila tržišna
vrijednost nekretnina koje su predmet
zamjene.
Obzirom da se na ovaj način ne
umanjuje pješački pristup vlasnicima
okolnih parcela riješeno kao u izreci ovog
zaključka.

Mato Previšić, v.r.

13.
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 19. sjednici
održanoj 7. kolovoza 2015. godine donijelo
je
ZAKLJUČAK

KLASA: 947-01/15-01/61
URBROJ: 2117/08-02-15-4

Pokreće se postupak zamjene
nekretnina između Općine Župa dubrovačka
i Ane Kolendić iz Dubrovnika, Bogišićev
park 6, OIB: 98293806543.
Prije zaključenja konačnog Ugovora
o zamjeni nekretnina ugovorne strane
zaključiti će Predugovor o zamjeni
nekretnina dok se ne ispune formalni uvjeti
za zaključenje Ugovora o zamjeni nekretnina
(dok se ne ukine pravo zaloga kojim je
opterećena nekretnina Ane Kolendić).
Utvrđuje se krajnji rok za zaključenje
konačnog ugovora o zamjeni na 7. prosinca
2015.
Prijedlog parcelacije izrađen od
ovlaštenog geodeta sastavni je dio ovog
zaključka.
Utvrđuje se da je tržišna vrijednost
predmetnih nekretnina 80,76 €/m2, u kunskoj
protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na
dan isplate.
Predugovor o zamjeni nekretnina
sastavni je dio ovog zaključka.
Ovlašćuje se Općinski načelnik za
potpis Predugovora, kao i konačnog
Ugovora kad se steknu uvjeti za njegovo
potpisivanje.

Srebreno, 7. kolovoza 2015.
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 19.
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 07.
kolovoza 2015. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
Ovlašćuje se Općinski načelnik za
sklapanje Nagodbe pred Uredom državne
uprave u postupku izvlaštenja zemljišta za
potrebe pristupne ceste budućem groblju
Dubac, na način da izvrši zamjenu dijela
nekretnina katastarske oznake čest. zem. 208
i 210/1 obje k.o. Čibača u vlasništvu Teresa
DiLeo ud.Maura i Giovanni Di Leo

O b r a z l o ž e nj e
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pok.Maura, s dijelom nekretnina katastarske
oznake čest. zem. 210/8 k.o. Čibača u
vlasništvu Općine Župa dubrovačka.
Obrazloženje
U postupku potpunog izvlaštenja
zemljišta potrebnog za izgradnju pristupne
ceste, a s ciljem stvaranja uvjeta za početak
izgradnje iste, potrebno je kroz Nagodbu
pred Uredom državne uprave u Dubrovniku
izvršiti zamjenu nekretnina i to na način da
će vlasnici nekretnina u obuhvatu ceste
Teresa DiLeo ud. Maura i Giovanni Di Leo
pok. Maura, zastupani po privremenoj
zastupnici Katiji Njirić, odvjetnici iz
Dubrovnika, zamijeniti dio svoje nekretnine
čest.zem. 208 i 210/1 K.O. Čibača, ukupne
površine 6,14 m2, za dio čest.zem. 210/8
K.O. Čibača, ukupne površine 6,14 m2, u
vlasništvu Općine Župa dubrovačka.
S tim u svezi riješeno je kao u izreci
ovog zaključka.
KLASA: 947-01/15-01/62
URBROJ:2117/08-02-15-1
Srebreno, 07. kolovoza 2015.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Previšić, v.r.
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Srebreno, 7. kolovoza 2015.

