
 
PRIJEDLOG  

 
 
 

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske 
(Narodne novine, broj 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
_____________ donijela 
 
 
 

O D L U K U 
o izmjeni Odluke o darovanju nekretnina Općini Župa dubrovačka 

 
 

I. 
 

 U Odluci o darovanju o darovanju nekretnina Općini Župa dubrovačka  KLASA: 
940-01/11-03/18, URBROJ 5030120-11-1 od 20. listopada  2011.  godine i KLASA: 940-
01/11-03/18, URBROJ: 5030120-11-3 od 27. listopada 2011. godine  mijenja se  točka 
VI. i glasi:  
  
 "Za provedbu ove Odluke zadužuje se Državni ured za upravljanje državnom 
imovinom.    
 
 Ugovor o darovanju  nekretnina iz točke  I. ove Odluke, u ime Republike 
Hrvatske, potpisat će  predstojnik  Državnog ureda za upravljanje  državnom imovinom." 
                                                                   

II. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
     
KLASA:  
URBROJ: 
 
U Zagrebu,  

     
   PREDSJEDNIK 

 
 
            Zoran Milanović 

 
 

 
  
 

 
 
 



 
 

O B R A Z L O Ž E N J E 
 
 

 Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku  o darovanju nekretnina Općini 
Župa dubrovačka KLASA: 940-01/11-03/18, URBROJ: 5030120-11-1 od 20. listopada  
2011. kojom su nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o.  Brašina darovane  
Općini Župa dubrovačka  u svrhu izgradnje dječjeg vrtića i doma za smještaj  starijih i 
nemoćnih osoba.  U točki III. Odluke određeno je da će se  ugovor o darovanju nekretnina  
sklopiti odmah nakon  izrade  novoga katastra  za dio k.o. Brašina, te donošenja  
urbanističkog plana uređenja  "Blato"  kojim će  se utvrditi namjena  i površine potrebne   
za izgradnju dječjeg vrtića  i doma za smještaj  starijih i nemoćnih osoba.  
 

Za dio katarske općine Brašina  izvršena je nova katastarska izmjera  koji 
postupak je završen otvaranjem nove zemljišne  za k.č.br. 2331/4, 2333/2, 2335/2, 2335/4, 
2336/6, 2331/3, 2331/1, 2333/3 i 2335/3  koje čestice su Odlukom Vlade Republike 
Hrvatske identificirane kao predmet darovanja Općini Župa dubrovačka. Općina Župa 
dubrovačka je  Odlukom Općinskog vijeća Općine Župe dubrovačke donijela Urbanistički 
plan uređenja "Blato"  ("Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka  br 16/12)   čime su se 
ispunile pretpostavke za sklapanje ugovora o darovanju nekretnina.  

 
 Navedenom Odlukom Vlade, za provedbu iste zadužena je Agencija za upravljanje 
državnom imovinom, a za potpisivanje ugovora o darovanju,  u ime Republike Hrvatske,  
ovlaštena je Jadranka Kosor, dipl. iur., tada predsjednica Vlade Republike Hrvatske. 
Budući da je  Agencija za upravljanje državnom imovinom  temeljem  Zakona o 
upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske  ("Narodne novine" 
br, 94/13)  prestala s radom, a temeljem navedenog Zakona i Zakona o ustrojstvu i 
djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, upravljanje i 
raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u nadležnosti je  Državnog 
ureda za upravljanje državnom imovinom, potrebno je  donijeti  predloženu Odluku  o 
izmjeni Odluke o darovanju nekretnina Općini Župa dubrovačka kako bi se isti  ovlastio 
za  njenu provedbu i utvrdila ovlast za potpisivanje darovnog ugovora u ime Republike 
Hrvatske.     
 
 
 


