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39. 
 
Na temelju članka 46. Zakona o prijevozu u 
cestovnom prometu ("Narodne novine", broj 
178/04, 48/05, 151/05, 111/06, 63/08, 
124/09, 91/10 i 112/10) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka ("Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka" broj 8/09) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
24. sjednici dana 3. srpnja 2012. godine 
donijelo je sljedeću  

                                                                                            
O D L U K U   

o izmjenama i dopunama Odluke  
o auto taksi prijevozu u cestovnom prometu  

 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o autotaksi prijevozu u cestovnom 
prometu (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 17/10 i 14/11) u članku 
45. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase: 
 

 ''Auto taksi prijevoznik dužan je 
boju vozila sukladno čl. 24. st.1, godine 
starosti vozila sukladno čl. 23 i čl. 24 st. 2 i 
snagu vozila sukladno čl. 23. uskladiti do 31. 
prosinca 2012. godine. 
 

Iznimno od čl. 22. alineje 1. prilikom 
prvog izdavanja dozvole auto taksi 
prijevoznik dužan je nepodmirena dugovanja 
s osnova obveznih doprinosa za mirovinsko i 
zdravstveno osiguranje podmiriti do kraja 
kalendarske 2012. godine.'' 

 
Članak 2. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''. 
 
KLASA: 340-05/10-01/08   
URBROJ: 2117/08-02-12-5 
 
Srebreno, 3. srpnja 2012. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
40. 
 
Na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o 
savjetima mladih (''Narodne novine'', broj 
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23/07), članka 5. Odluke o osnivanju 
Općinskog savjeta mladih Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik općine Župa 
dubrovačka, broj 4/10) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', broj 8/09), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
24. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 
3. srpnja 2012. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Pokreće se postupak izbora članova 
Općinskog savjeta mladih Općine Župa 
dubrovačka objavom Javnog poziva za 
predlaganje kandidata za članove Općinskog 
savjeta mladih Općine Župa dubrovačka. 

Javni poziv za predlaganje kandidata 
za članove Općinskog savjeta mladih Općine 
Župa dubrovačka objavit će se na oglasnoj 
ploči Općine Župa dubrovačka, na web 
stranici Općine Župa dubrovačka, te putem 
Radio Dubrovnika. 

Tekst Javnog poziva za predlaganje 
kandidata za članove Općinskog savjeta 
mladih Općine Župa dubrovačka sastavni je 
dio ovog Zaključka i nalazi se u prilogu. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu 
osmog dana od dana objave u ''Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka''. 
 
 
KLASA: 023-01/12-01/04   
URBROJ:2117/08-02-12-1 
 
Srebreno, 3. srpnja 2012. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
 
 

41. 
 
Na temelju članka 15. stavak 3. Odluke o 
komunalnoj naknadi  (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', broj 3/12) i 
članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 24. sjednici 
održanoj dana 3. srpnja 2012. godine 
donijelo je  

 

 
O D L U K U 

 
1. Tvrtka Club Adriatic d.o.o. iz 

Zagreba oslobađa se od plaćanja 
komunalne naknade za nekretnine 
kojima je obveza utvrđena slijedećim 
rješenjima:  

 klasa: UP/I-363-
03/06-2/39, URBROJ: 2117/08-07-
06-2 od 20. travnja 2006.g. - 
zemljište Kupari  površine 
290.230,00 m2, 

 klasa: UP/I-363-
03/06-3/97, URBROJ: 2117/08-07-
06-2 od 20. travnja 2006.g. 
-  hoteli u upotrebi – Kupari površine  
5.200,00 m2, 

 klasa: UP/I-363-
03/06-3/99, ur.broj: 2117/08-07-06-2 
od 20. travnja 2006.g. -  sportsko 
servisni objekti Kupari površine 
10.950,00 m2, 

 klasa: UP/I-363-
03/06-3/100, ur.broj: 2117/08-07-06-
2 od 20. travnja 2006.g. - hoteli izvan  
upotrebe – Kupari površine 
38.750,00 m2, 

i to od 01. siječnja 2012. godine do momenta 
stavljanja u funkciju, tj početka korištenja 
istih. 
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2. Upućuje se Club Adriatic d.o.o. da se 
za oslobađanje  od naknade za 
uređenje voda obrati Hrvatskim 
vodama, pravnoj osobi za upravljanje 
voda u RH. 
 

3. Sredstva iz kojih će se namiriti iznos 
komunalne nakande za koji se Club 
Adriatic  d.o.o. oslobađa  plaćanja 
osigurat će se u proračunu Općine 
Župa dubrovačka iz sredstava 
poreznih prihoda i prihoda od 
imovine. 
 

4. Za provedbu ove Odluke zadužuje se 
Odsjek za komunalno gospodarstvo, 
Jedinstveni upravni odjel Općine 
Župa dubrovačka. 

 
KLASA: 363-03/12-01/01   
URBROJ:2117/08-02-12-2 
 
Srebreno, 3. srpnja 2012. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
42. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 24. sjednici 
održanoj 3. srpnja 2012. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Općinsko vijeće ovlašćuje Općinskog 
načelnika da raspiše pozivni javni 
natječaj za kupnju komunalno 
opremljene građevinske parcele koja 

mora ispuniti uvjete za izgradnju 
samostojeće obiteljske kuće sukladno 
PPUO Župa dubrovačka (Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka 
6/08). 

2. Za provedbu postupka imenuje se 
Povjerenstvo u sastavu: Kate Pendo, 
Josip Perić, Ksenija Šiša, Petar 
Vuletić i Mato Previšić. 

3. Tekst javnog natječaja sastavni je dio 
ovog zaključka. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
 Dopisima od 17. 09. 2008., 7. 12. 
2009., 8. 06. 2010. i 10. 12. 2010. gosp. Ilija 
Jurković obratio se Općini Župa dubrovačka 
sa zahtjevom za konačnim rješavanjem 
stambenog pitanja, te se između ostalog 
pozvao na dopis Ministarstva obitelji, 
branitelja i međugeneracijske solidarnosti 
KLASA: 371-06/02-0001/1225 od 23. rujna 
2009. iz kojeg je razvidno da je gosp. Iliji 
Jurkoviću temeljem rješenja Ministarstva 
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, 
Klasa: UP/I-371-06/02-0001/1225 od 27. 
prosinca 2002. dodijeljen kredit za izgradnju 
obiteljske kuće u visini od 56.000 Eura, sa 
osnove priznatog statusa HRVI 40%. 
            U nastojanju stambenog zbrinjavanja 
gosp. Ilije Jurkovića iz Srebrenog, 
Vukovarska 42, 20207 Mlini, HRVI iz 
Domovinskog rata, pored dodjeljenog 
stambenog kredita ostala je obveza Općine 
Župa dubrovačka za ustupanjem prikladnog 
građevinskog zemljišta bez naknade. Budući 
Općina Župa dubrovačka nije posjedovala 
slobodnu građevinsku parcelu koju bi mogla 
namjenski ustupiti za izgradnju stambenog 
objekta, odlaženo je konačno donošenje 
odluke po tom zahtjevu. 
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 Proračunom za 2012. godinu 
predviđena su sredstva za realizaciju rečenog 
problema, te je s tim u svezi riješeno kao u 
izreci ovog zaključka. 
 
KLASA: 550-01/08-01/65 
URBROJ: 2117/08-02-12-10           
 
Srebreno, 3. srpnja 2012. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
43. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 24. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 3. srpnja 
2012. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaćaju se Ugovori o kupoprodaji 
zemljišta s: 

- gđom. Renatom Korčulanin rođ. 
Dobroslavić za kupnju 1912/17443 dijelova 
čest. zem. 210/2 Z.UL. 908 K.O. Čibača u 
površini od 1912 m2, te 323/2165 dijelova 
čest. zem. 212/1 Z.UL. 443 K.O. Čibača u 
površini od 323 m2, po cijeni od 207,00 
kn/m2, odnosno ukupno 462.645,00 kuna. 

- gosp. Vlahom Pavličevićem za 
kupnju čest. zem. 212/3 Z.UL. 156 K.O. 
Čibača u površini od 48 m2, po cijeni od 
207,00 kn/m2, odnosno ukupno 9.936,00 
kuna. 

- gosp. Željkom Stajićem za kupnju 
450/771 dijelova čest. zem. 212/2 Z.UL. 162 
K.O. Čibača u površini od 450 m2, po cijeni 

od 207,00 kn/m2, odnosno ukupno 93.150,00 
kuna. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da 
potpiše Ugovore o kupoprodaji. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Prijavnim listom Klasa: 10-02/290. 

Urbroj: 541-25-1/1-10-2, izvršeno je 
formiranje katastarske čestice za prilaz 
budućem groblju temeljem lokacijske 
dozvole Klasa: UP/I-350-05/10-01/44, 
Urbroj: 2117/1-23/1-8-10-26. 

Zemljišta koja su predmet ove 
kupoprodaje u naravi su dijelovi budućeg 
prilaza groblju i dio su novoformirane 
čestice zemlje 1125 K.O. Čibača, sve prema 
skici – geodetskom elaboratu izrađenom od 
strane ovlaštenog inženjera geodezije gosp. 
Tomislava Demarina iz Dubrovnika. 

Tržišnu vrijednost predmetnih 
nekretnina utvrdio je ovlašteni sudski vještak 
gosp. Mario Ivušić, d.i.g. u svom elaboratu 
od 29. listopada 2010., i to u iznosu od 
207,00 kn/m2. 

S tim u svezi riješeno je kao u izreci 
ovog zaključka. 
 
KLASA: 947-01/12-01/19 
URBROJ: 2117/08-02-12-1 
 
Srebreno, 3. srpnja 2012. 
           

Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 


