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04. Zaključak o prihvaćanju 
Konsolidiranog financijsko izvješće 
za 2004. godinu                             25. 

05. Zaključak o prihvaćanje raspodjele 
rezultata poslovanja po 
konsolidiranom financijskom 
izvješću za 2004. godinu               25. 

06. Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o auto-taksi prijevozu  u 
cestovnom prometu   26.  

07. Odluka  izmjenama i dopunama 
Odluke o komunalnom redu        29. 

____________________________________ 
 
04. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 32. sjednici 
održanoj 23. veljače 2005. godine donosi 
slijedeći  

Z A K L J U Č A K 
 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća Konsolidirano 
financijsko izvješću za 2004. godinu, te 
raspodjelu rezultata poslovanja po istom 
Izvješću. 

Konsolidirano financijsko izvješće za 
2004. godinu, te raspodjela rezultata 
poslovanja po istom Izvješću sastavni su dio 
ovog zaključka. 
 

KLASA: 400-05/05-01/01 
UR.BROJ: 2117/08-02-05-7   
 
Srebreno, 23. veljače 2005. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                         
  Mato Previšić, v.r. 
 
 
05. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 32. sjednici 
održanoj 23. veljače 2005. godine donosi 
slijedeći  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća raspodjelu rezultata 
poslovanja po konsolidiranom financijskom 
izvješću za 2004. godinu.    

Raspodjela rezultata poslovanja po 
konsolidiranom financijskom izvješću za 
2004. godinu sastavni je dio ovog zaključka. 
 
KLASA: 400-05/05-01/01 
UR.BROJ: 2117/08-02-05-5   
 
Srebreno, 23. veljače 2005. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                               
                   Mato Previšić, v.r. 
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06. 
  
Na temelju članka 46. Zakona o prijevozu u 
cestovnom prometu (''Narodne novine'', broj, 
178/04), članka 7. Zakona o prekršajima 
(''Narodne novine'', broj 88/02, 122/02, i 
105/04) i članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 32. sjednici 
održanoj 23. veljače 2005. godine donijelo je  
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke  

o autotaksi-prijevozu u cestovnom prometu 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o autotaksi-prijevozu u 
cestovnom prometu Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'' broj 12/02) u članku 4. stavku 
2. iza riječi ''Općine Župa dubrovačka'' 
umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se 
riječi: 

''ako posebnim ugovorima između 
Općine Župa dubrovačka i susjednih Općina 
i Grada Dubrovnika nije drugačije 
određeno.'' 
 

Članak 2. 
 

U članku 9. u stavku 1. i 5. umjesto 
riječi: ''dvije godine'' stavljaju se riječi: ''pet 
godina''. 
 

Članak 3. 
 

U članku 9. stavku 2. iza riječi 
''Općine Župa dubrovačka'' umjesto točke 
stavlja se zarez i dodaju riječi: 

''ako posebnim ugovorima između 
Općine Župa dubrovačka i susjednih Općina 
i Grada Dubrovnika nije drugačije 
određeno.'' 

Članak 4. 
 

 U članku 10. stavak 2. glava ''OPĆE 
ODREDBE'' alineja 6. Odluke, mijenja se i 
glasi: 
 ''- prednost za zaključenje ugovora o 
koncesiji imaju osobe koje ispunjavaju 
posebne uvjete po Zakonu o pravima 
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 
članova njihovih obitelji, a nakon toga osobe 
kojima je autotaksi –prijevoz jedina 
djelatnost od koje ostvaruju prihod. 
 U slučaju da više osoba ispunjava 
uvjete za zaključenje ugovora o koncesiji, 
tada prednost u zaključenju ugovora imaju 
osobe koje su u prethodnom razdoblju imale 
ugovor o koncesiji s Općinom Župa 
dubrovačka i koje su uredno pružale usluge 
autotaksi prijevoza. 

Pod ''urednim pružanjem autotaksi 
prijevoza'' u smislu ove odluke smatra se da 
autotaksi prijevoznik u prethodnom 
koncesijskom razdoblju nije povrijedio 
odredbe ugovora o koncesiji i odredbe ove 
odluke.'' 

   
Članak 5. 

 
 U članku 10. stavak 2. glava ''OPĆE 
ODREDBE'' iza alineje 10. dodaje se nova 
alineja 11. koja glasi: 

''- naznaku da su autotaksi vozači 
obvezni položiti poseban ispit o poznavanju 
kulturnih, gospodarskih, turističkih, 
povijesnih i drugih objekata i znamenitosti u 
Općini Župa dubrovačka u roku od šest 
mjeseci od dana donošenja programa iz 
članka 20. Odluke.'' 
 

Članak 6. 
 

 U članku 10. stavak 2. glava 
''POSEBNE ODREDBE'' mijenja se i glasi: 
''POSEBNE ODREDBE 
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Uz prijavu na natječaj ponuđač je 
dužan dostaviti: 

- obrtnicu ovlaštenog tijela o 
obavljanju autotaksi-
prijevoza, tj. rješenje o 
upisu društva u sudski 
registar kod ovlaštenog 
Trgovačkog suda, 

- dokaz o uplaćenoj 
jamčevini, 

- uvjerenje da je ponuđač 
podmirio sve dospjele 
obveze prema Općini Župa 
dubrovačka do datuma 
objave natječaja, 

- ovjerovljenu izjavu kojom 
se obvezuje da će autotaksi-
vozilom upravljati vozač 
koji posjeduje vozačku 
dozvolu «B» kategorije 
najmanje 5 godina. Preslika 
vozačke dozvole dostavlja 
se u ovjerovljenom presliku, 

- ukoliko je autotaksi-
prijevoznik ujedno i 
autotaksi-vozač umjesto 
izjave iz prethodne alineje 
obvezan je dostaviti 
ovjerovljeni preslik vozačke 
dozvole «B» kategorije iz 
koje je vidljivo da vozač 
ima vozačku dozvolu «B» 
kategorije najmanje 5 (pet) 
godina prije objave 
natječaja, 

- dokaz da ponuđač ostvaruje 
prednost po Zakonu o 
pravima hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog rata i 
njihovih obitelji, 

- uvjerenje da vozač nije 
pravomoćno osuđen zbog 
kaznenog djela protiv 
imovine, službene dužnosti, 
sigurnosti i povrede prava 

na rad i drugih prava iz rada 
i prava na zdravstvenu 
zaštitu, platnog prometa i 
poslovanja, sigurnosti 
prometa, okoliša, prostora i 
prirodnih dobara, 

- uvjerenje da vozaču nije 
izrečena zaštitna mjera 
zabrane obavljanja 
djelatnosti cestovnog 
prometa, 

- da vozač nije osuđen za 
druga kaznena djela na 
kaznu zatvora dužu od 
godinu dana, 

- uvjerenje da vozač nije više 
od dva puta pravomoćnom 
odlukom suda za prekršaje 
bio kažnjen za teži prekršaj 
povezan s obavljanjem 
djelatnosti cestovnog 
prijevoza putnika, u skladu 
sa Zakonom o prijevozu u 
cestovnom prometu ili 
propisima iz područja 
sigurnosti cestovnog 
prometa, rada i 
zapošljavanja ''na crno'', 
javnih cesta, nelojalne 
konkurencije ili je obavljao 
prijevoz bez ugovora o 
koncesiji tj. u suprotnosti s 
odredbama ove Odluke, 

- ovjerovljeni preslik rješenja 
ovlaštenog poreznog tijela o 
razrezu poreza na dohodak 
tj. dobit za prethodnu 
kalendarsku godinu, 

- ovjerovljenu izjavu da će 
vozač autotaksi-vozila 
položio ispit iz članka 20. 
ove odluke u roku od 6 
mjeseci od dana donošenja 
Pravilnika o polaganju 
ispita, 
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- ukoliko pružanje autotaksi-
prijevoza nije jedino 
zanimanje autotaksi-
prijevoznika, tj. vozača 
autotaksi-vozila koji ima 
ugovor o radu s autotaksi-
prijevoznikom, pismenu 
izjavu poslodavca kod kojeg 
autotaksi-prijevoznik ima 
status zaposlenika, da je 
upoznat s činjenicom da 
njegov zaposlenik obavlja 
autotaksi prijevoz.'' 

  
Članak 7. 

 
 Iza članka 10. Odluke o autotaksi-
prijevozu u cestovnom prometu dodaje se 
novi članak 10.a koji glasi: 
 

''Članak 10. a 
 

 Općinsko poglavarstvo može, u 
slučaju kad se po natječaju iz članka 10., a u 
svezi s člankom 9. stavak 4. ove Odluke, ne 
dodijeli utvrđeni broj koncesija, raspisati 
dodatni natječaj za dodjelu slobodnih 
koncesija. 
 Natječaj iz stavka 1. ovog članka 
raspisuje se na način i pod uvjetima iz članka 
10. ove Odluke, na vrijeme do isteka 
vremena na koje su dodijeljene koncesije po 
natječaju iz članka 10. ove Odluke.'' 
 

Članak 8. 
 

Članak 14. mijenja se i glasi: 
''Prije isteka vremena na koje je 

sklopljen, ugovor se raskida ako autotaksi 
prijevoznik podnese zahtjev za sporazumni 
raskid ugovora.'' 

 
Članak 9. 

 

 Iza članka 14. dodaje se novi članak 
14. a koji glasi: 
 

''Članak 14. a 
 

 Prije isteka vremena na koje je 
sklopljen, ugovor će se raskinuti ako: 

- autotaksi-prijevoznik 
prestane ispunjavati bilo 
koji od uvjeta iz ove Odluke 
za obavljanje autotaksi 
prijevoza, 

- ako uslugu prijevoza 
autotaksi vozilom pruža 
vozač koji nije koncesionar, 
odnosno osoba koja nije 
zaposlena kod koncesionara 
i naznačena u ugovoru o 
koncesiji kao autotaksi 
vozač za to vozilo, 

- ako u ugovorenom roku ne 
uplati koncesijsku naknadu, 

- ako autotaksi vozač ne 
položi ispit u roku iz članka 
20. ove Odluke, 

- ako se autotaksi vozač 
prilikom pružanja autotaksi 
usluge ne pridržava 
odredaba članka 21., 22., 
23., 24., 25., 26., 27., 28. i 
29. ove Odluke, a na 
temelju nalaza nadležnog 
državnog tijela ili 
komunalnog redara. 

Ugovor se raskida zaključkom o 
raskidu ugovora, kojeg donosi Općinsko 
poglavarstvo na prijedlog Jedinstvenog 
upravnog odjela, a na temelju prijave 
ovlaštenih državnih tijela (inspekcije 
cestovnog prometa, tržne inspekcije, 
protupožarne, sanitarne, inspekcije rada i 
drugog ovlaštenog tijela koje provodi nadzor 
nad provedbom ove Odluke) te komunalnog 
redarstva Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Župa dubrovačka. 
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Zaključak Općinskog poglavarstva o 
raskidu ugovora o koncesiji dostavlja se 
koncesionaru i ovlaštenim državnim tijelima 
bez odgađanja. 

Protiv zaključka Općinskog 
poglavarstva može se izjaviti žalba 
Općinskom vijeću u roku od 8 dana od 
primitka zaključka Općinskog poglavarstva. 

Odluka Općinskog vijeća je 
konačna.''   

 
Članak 10. 

 
U članku 18. stavku 3. riječi: ''do 1. siječnja 
2005.'' Zamjenjuju se riječima: ''do 1. 
siječnja 2006.''  
 

Članak 11. 
 

U članku 20. stavak 3. mijenja se i 
glasi: 

''Program ispita, način i postupak 
provjere znanja iz stavka 2. ovog članka 
utvrđuje posebnim Pravilnikom Općinsko 
poglavarstvo na prijedlog Jedinstvenog 
upravnog odjela, uz prethodno pribavljeno 
mišljenje ovlaštene školske ustanove.'' 
 

Članak 12. 
 

Članak 32. stavak 1. mijenja se i 
glasi: 

''Nadzor nad primjenom ove Odluke, 
pored ovlaštenih državnih tijela, obavlja 
komunalno redarstvo Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Župa dubrovačka.'' 

  
Članak 13. 

 
Sve nespomenute odredbe Odluke o 

autotaksi-prijevozu u cestovnom prometu 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 12/02) ostaju 
nepromijenjene. 
 

Članak 14. 
 

 Ova Odluka o izmjenama i 
dopunama Odluke o autotaksi prijevozu u 
cestovnom prometu stupa na snagu danom 
donošenja a objaviti će se u ''Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka''. 
KLASA: 340-05/02-01/01  
UR.BROJ: 2117/08-02-05-8   
           
Srebreno, 23. veljače 2005. 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća 

 
        Mato Previšić, v.r. 

 
 
07. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 32. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 23. veljače 
2005. godine donijelo je  
 

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

ODLUKE O KOMUNALNOM  REDU 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o komunalnom redu 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije'' br. 5/98 i 
"Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka" 
br. 1/03) u članku 92. stavku 1. alineji 1. 
riječi 

 ''ako im najbliže odlagalište otpada 
nije udaljeno više od 500 metara, najkraćim 
putem do mjesta stanovanja,'' se brišu. 

 
Članak 2. 
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Sve nespomenute odredbe Odluke o 
komunalnom redu (''Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije'' br. 5/98 i 
"Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka" 
br. 1/03) ostaju nepromijenjene. 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osam 
dana nakon objave u ''Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka''. 

 
KLASA: 334-01/02-01/10  
UR.BROJ: 2117/08-02-05-5   
           
Srebreno, 23. veljače 2005. 

 
     
 Predsjednik Općinskog vijeća 

 
  Mato Previšić, v.r. 
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