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01. 
 
Na temelju članka 56. Zakona o prijevozu u 
cestovnom prometu ("Narodne novine", broj 
82/13) i članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" broj 8/09 i 6/13) Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 8. 
sjednici dana 22. svibnja 2014. 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, 14/11, 
10/12 i  26/13) u članku 4. briše se alineja 
koja glasi: 
 
„ – ima do 65 godina starosti,.“ 
 

Članak 2. 
 

 U članku 5. briše se stavak 2. koji 
glasi: 
 
 „Dozvola se izdaje na ime i prezime 
osobe vozača autotaksi vozila koji je u 
stalnom radnom odnosu u vlastitom obrtu ili 
vlastitom trgovačkom društvu.“ 
 

Članak 3. 
 

 U članku 8. alineja 14. brišu se riječi: 
„kad vozač autotaksi vozila navrši 65 godina 
starosti.“ 
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Članak 4. 
 

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

 
KLASA: 340-05/10-01/08   
URBROJ: 2117/08-02-14-7 
 
Srebreno, 22. svibnja 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
02. 
 
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 8. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 22. 
svibnja 2014. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se Ugovor o kupoprodaji 
zemljišta s Vlahom Pavličević za kupnju 
866/2978 dijelova čest. zem. 87/5 Z.UL. 156 
K.O. Čibača u površini od 866 m2 po cijeni 
od 207,00 kn/m2 odnosno za ukupno 
179.262,00 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. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

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. 
 
KLASA: 947-01/14-01/12 
URBROJ:2117/08-02-14-2 
 
Srebreno, 22. svibnja 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
03. 
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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 8. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 22. 
svibnja 2014. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se Ugovor o kupoprodaji 
zemljišta s Renatom Korčulanin za kupnju 
4830/17443 dijelova čest. zem. 210/2 Z.UL. 
908 K.O. Čibača u površini od 4830 m2, s 
tim da se predmetni dio nalazi u obuhvatu 
groblja, te 134/1940 dijelova čest. zem. 79/7 
Z.UL. 443 K.O. Čibača u površini od 134 m2 
s tim da se predmetni dio nalazi u obuhvatu 
DPU-a, za ukupno 1.009.592,00 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. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

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. 
 
KLASA: 947-01/14-01/13 
URBROJ:2117/08-02-14-2 
 
Srebreno, 22. svibnja 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
04. 
 
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 8. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 22. 
svibnja 2014. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se Ugovor o kupoprodaji 
zemljišta s Ljiljankom Butigan, Knegom 
Franom, Lujo Marijom i Tokić Nadom za 
kupnju cjeline vlasničkih prava čest. zem. 84 
Z.UL. 80 K.O. Čibača u površini od 7668 
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m2, te 7104/7506 dijelova čest. zem. 83 
Z.UL. 80 K.O. Čibača u površini od 7104 
m2, po cijeni od 207,00 kn/m2, odnosno 
ukupno 3.057.804,00 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. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
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. 

KLASA: 947-01/14-01/11 
URBROJ:2117/08-02-14-2 
 
Srebreno, 22. svibnja 2014. 
 

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 8. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 22. 
svibnja 2014. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se Ugovor o kupoprodaji 
zemljišta s Matom Vlašić, Đurom Vlašić, 
Ivom Vlašić i Andrijom Vlašić za kupnju 
cjeline vlasničkih prava čest. zem. 96 K.O. 
Čibača u površini od 1536  m2  u obuhvatu 
DPU-a ali izvan groblja, cjeline vlasničkih 
prava čest. zem. 95 K.O. Čibača u površini 
od 1431 m2 , s tim da se 31/1431 dijelova 
čest. zem. 95   K.O. Čibača u površini od  31 
m2  nalazi u obuhvatu groblja, a 1400/1431 
dijelova čest. zem.  95 K.O. Čibača u 
površini od 1400 m2  se nalazi u obuhvatu 
DPU-a ali izvan groblja, 339/1942 dijelova 
čest. zem. 81/2 K.O. Čibača u površini od 
339 m2  u obuhvatu DPU-a ali izvan groblja, 
304/2539 dijelova čest. zem. 97 K.O. Čibača 
u površini od 304 m2 u obuhvatu DPU-a ali 
izvan groblja, 5314/9384 dijelova čest. zem. 
94 K.O. Čibača u površini od 5314 m2, s tim 
da se 2804/9384 dijelova čest. zem. 94 K.O. 
Čibača u površini od 2804 m2 nalazi u 
obuhvatu groblja, a 2510/9384 dijelova čest. 
zem. 94 K.O. Čibača u površini od 2510 m2 
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nalazi u obuhvatu DPU-a ali izvan groblja, 
za ukupno  1.031.342,00 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. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
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. 

KLASA: 947-01/14-01/14 
URBROJ:2117/08-02-14-2 
 
Srebreno, 22. svibnja 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
06. 
 
Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih 
površina (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka, br. 1/10) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 8. sjednici 
održanoj  22. svibnja 2014. godine donijelo 
je 
  
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

PLANA I PROGRAMA KORIŠTENJA 
DIJELA JAVNIH POVRŠINA  

OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA 
 

Članak 1. 
 

U toči I. Plana i programa korištenja javnih 
površina Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 2/14),  
iza riječi: ''Buići'' dodaje se: '', 972''. 
 

Članak 2. 
 

U točki II. stavku 1. dodaje nova alineja koja 
glasi:  
''dio čest. zem. 972 K.O. Plat – 12 m2 za 
postavljanje montažnog kioska beach bar.'' 
 

Članak 3. 
 

Sve nespomenute odredbe Plana i programa 
korištenja javnih površina Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
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dubrovačka'', broj 2/14) ostaju 
nepromijenjene ako nisu u suprotnosti s 
ovom Odlukom. 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 
nakon objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''. 
 
KLASA:   363-05/13-01/02 
URBROJ: 2117/08-02-13-2 
 
Srebreno, 22. svibnja 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
07. 
 
Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o 
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (''Narodne novine'', broj 28/10) i 
članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 8. sjednici 
održanoj 22. svibnja 2014. godine donijelo je  

 
Odluku  

o koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika 

 
Članak 1. 

 
U stavku 1. Članka 2. Odluke o 
koeficijentima za obračun plaća službenika i 
namještenika (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', broj 10/10) dodaje se 
novi podstavak koji glasi: 
 
 

 
5.  

Radno mjesto 4. 
kvalifikacijskog ranga  
– Pomoćnik Voditelja odsjeka  

 
2,00 

 
Redni brojevi: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16 i 17 postaju 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16 i 17. 
 
U podstavku 6. mijenja se alineja 1. i sada 
glasi: 
''- Viši savjetnik za društvene djelatnosti – 
glasnogovornik'' 
 

Članak 2. 
 

Sve nespomenute odredbe Odluke o 
koeficijentima za obračun plaća službenika i 
namještenika (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', broj 10/10) ostaju 
nepromijenjene ako nisu u suprotnosti s 
ovom Odlukom. 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 
nakon objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''. 
 
KLASA: 431-01/10-01/04    
URBROJ: 2117/08-02-14-3 
 
Srebreno, 22. svibnja 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
08. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09 i 6/13) Općinsko vijeće 
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Općine Župa dubrovačka na 8. sjednici 
održanoj 22. svibnja 2014. godine donijelo je  

 
ZAKLJUČAK 

 
1) Prihvaća se ponuda gosp. Maria Grbavca 
za kupnju nekretnine - jednosobnog stana u 
nizu ''Srebreno'', ulaz A, na II katu, broj 8 od 
25,90 m2, uz ponuđenu cijenu od 31.000,00 
€ po prodajnom tečaju HNB-a,  sukladno 
uvjetima natječaja. 
 
2) Zadužuje se Povjerenstvo za provedbu 
postupka u sastavu: Boris Pleština, 
predsjednik, Ines Šalaj i Josip Perić, članovi, 
za prodaju jednosobnog stana 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. 
 
3) Prihvaća se ponuda gđe. Ane Šimunović 
za kupnju nekretnine - jednosobnog stana u 
nizu ''Srebreno'', ulaz D, na I katu, broj 6  od 
28,54 m2, uz ponuđenu cijenu od 50.025,00 
€ po prodajnom tečaju HNB-a, sve sukladno 
uvjetima natječaja. 
 
4) Zadužuje se Odsjek za opće i pravne 
poslove da pripremi nacrte Ugovora o 
kupoprodaji predmetnih nekretnina. 
 
5) Ovlašćuje se Općinski načelnik za potpis 
Ugovora o prodaji stanova za koje je 
proveden postupak. 
  

O b r a z l o ž e n j e 
 
 Povjerenstvo imenovano od strane 
ovog Vijeća provelo je postupak za prodaju 
tri stana koja se nalaze u kolektivnim 
stambenim zgradama u naselju Srebreno i o 
tome sačinilo zapisnik od 24. ožujka 2014.  

Obzirom da za jedan od stanova nije 
pristigla niti jedna ponuda, za isti će se 
natječaj ponoviti. 

Za ostala dva prihvaćene su najbolje 
ponude, te je sukladno utvrđenom riješeno 
kao u izreci. 
 
KLASA: 370-03/02-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-14-15 
 
Srebreno, 22. svibnja 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
09. 
 
Na temelju članka 6. Odluke o javnim 
priznanjima Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 4/03) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
8. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 
22. svibnja 2014. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
o dodjeli ''Nagrade Općine Župa dubrovačka'' 

 
JUDO KLUBU ŽUPA 

DUBROVAČKA, dodjeljuje se ''Nagrada 
Općine Župa dubrovačka'' – plaketa, povelja 
i novčani dar u iznosu od 15.000,00 kuna. 

 
''Nagrada Općine Župa dubrovačka'' 

uručit će se, sukladno odredbama Odluke o 
javnim priznanjima Općine Župa 
dubrovačka, na svečanoj sjednici povodom 
Dana Općine Župa dubrovačka 26. svibnja 
2014. godine. 
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Ovaj Zaključak stupa na snagu 
danom donošenja, a objavit će se u 
"Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka''.  
 
KLASA: 061-01/14-01/03 
URBROJ: 2117/08-02-14-2          
 
Srebreno, 22. svibnja 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
10. 
 
Na temelju članka 6. Odluke o javnim 
priznanjima Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 4/03) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
8. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 
22. svibnja 2014. godine donijelo je  
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o dodjeli ''Nagrade Općine Župa dubrovačka'' 

 
 

CENTRU ZA REHABILITACIJU 
JOSIPOVAC, dodjeljuje se ''Nagrada 
Općine Župa dubrovačka'' – plaketa, povelja 
i novčani dar u iznosu od 15.000,00 kuna. 

 
''Nagrada Općine Župa dubrovačka'' 

uručit će se, sukladno odredbama Odluke o 
javnim priznanjima Općine Župa 
dubrovačka, na svečanoj sjednici povodom 
Dana Općine Župa dubrovačka 26. svibnja 
2014. godine. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu 
danom donošenja, a objavit će se u 
"Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka''.  
 
KLASA: 061-01/14-01/04 
URBROJ: 2117/08-02-14-2          
 
Srebreno, 22. svibnja 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
11. 
 
Na temelju članka 6. Odluke o javnim 
priznanjima Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 4/03) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
8. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 
22. svibnja 2014. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
o dodjeli ''Nagrade Općine Župa dubrovačka'' 

 
 

ANTI TOMIĆU, dodjeljuje se 
''Nagrada Općine Župa dubrovačka'' – 
plaketa, povelja i novčani dar u iznosu od 
5.000,00 kuna. 

 
''Nagrada Općine Župa dubrovačka'' 

uručit će se, sukladno odredbama Odluke o 
javnim priznanjima Općine Župa 
dubrovačka, na svečanoj sjednici povodom 
Dana Općine Župa dubrovačka 26. svibnja 
2014. godine. 
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Ovaj Zaključak stupa na snagu 
danom donošenja, a objavit će se u 
"Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka''.  
 
KLASA: 061-01/14-01/02 
URBROJ: 2117/08-02-14-2   
           
Srebreno, 22. svibnja 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
12. 
 
Na temelju članka 22. stavak 5. Zakona o 
socijalnoj skrbi (NN, broj 33/12) i članka 34. 
Statuta Općine Župa dubrovačka (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj 8/09 
i 6/13), Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka na 2. sjednici održanoj dana 22. 
svibnja 2014. godine, donijelo je 
 
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

Odluke o socijalnoj skrbi 
 

Članak 1. 
 
 U Odluci o socijalnoj skrbi 
(“Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka”, broj 6/12) u članku 18. iza 
stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:  
 
 
''Pravo na stalnu novčanu naknadu u iznosu 
od 500,00 kuna mjesečno ostvaruju djeca 
bez oba roditelja i to svako maloljetno dijete  
i dijete koje se redovito školuje, a ima 
prebivalište na području Općine Župa 
dubrovačka.'' 
 

Članak 2. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u ''Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka''. 
 
KLASA: 551-08/12-01/03   
URBROJ: 2117/08-02-14-3 
 
Srebreno,  22. svibnja. 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
13. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka 8/09) i članka 120. Odluke o 
komunalnom redu (Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka 01/10) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 8. sjednici 
održanoj dana 22. svibnja 2014. godine, 
donijelo je  
 

PRAVILNIK  
o službenoj iskaznici komunalnog redara 

Općine Župa dubrovačka 
 
 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovim se Pravilnikom određuje oblik i 
sadržaj službene iskaznice (u daljnjem 
tekstu: iskaznica) te postupak izdavanje i 
uporabe iste. 
 
II. ISKAZNICA KOMUNALNOG 
REDARA 
 

Članak 2. 
Iskaznica komunalnog redara izrađena je na 
160 gramskom papiru bijele boje, veličine 
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90 x 60 mm, a zaštićena je prozirnim 
plastičnim omotom. Tekst na iskaznici 
ispisan je crnom bojom. 
 
Obrazac iskaznice komunalnog redara 
sadrži: 
a) na prednjoj strani: 

1. otisnut grb Republike Hrvatske, 
2. natpis "Republika Hrvatska, Općina 

Župa dubrovačka, Odsjek za 
komunalno gospodarstvo, 

3. natpis "SLUŽBENA ISKAZNICA 
KOMUNALNOG REDARA", 
4. mjesto za fotografiju, veličine 28 x 
32 mm, 
5. broj iskaznice. 
6. ime i prezime nositelja iskaznice, 

 
b) na poleđini: 

1. tekst o ovlastima nositelja iskaznice, 
3. datum izdavanja iskaznice, 
4. mjesto za pečat Općine Župa 

dubrovačka i potpis pročelnika 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Župa dubrovačka 

5. upozorenje da iskaznica vrijedi do 
opoziva. 

 
Članak 3. 

Iskaznicu izdaje Jedinstveni upravni odjel 
Općine Župa dubrovačka (u daljnjem tekstu: 
Odjel).  
 
Odjel vodi evidenciju o izdanim i vraćenim 
iskaznicama. 
 
Evidencija iz stavka 2. ovoga članka sadrži: 
ime i prezime komunalnog redara kojem je 
iskaznica izdana, broj iskaznice, datum 
njezina izdavanja, datum povratka odnosno 
poništenja 
iskaznice, potpis komunalnog redara te 
odjeljak za napomenu. 
 

Članak 4. 
Za vrijeme obavljanja poslova komunalni 
redar je obvezan nositi iskaznicu. 
 
Komunalni redar ovlašten je koristiti 
iskaznicu isključivo sukladno ovlastima u 
obavljanju poslova komunalnog redara. 
 
Komunalnom redaru će se privremeno 
oduzeti iskaznica ako je protiv njega 
pokrenut postupak povodom kojeg, sukladno 
propisima, ne može obavljati poslove 
komunalnog redara, do okončanja tog 
postupka. 
 

Članak 5. 
Komunalni redar koji izgubi iskaznicu ili na 
drugi način ostane bez iskaznice, dužan je o 
tome 
odmah izvijestiti neposrednog rukovoditelja. 
 
Komunalni redar čija iskaznica bude 
oštećena dužan je o tome odmah izvijestiti 
neposrednog rukovoditelja te mu predati 
oštećenu iskaznicu, radi predaje Odjelu. 
 
Komunalnom redaru će se izdati nova 
iskaznica nakon što izgubljena ili na drugi 
način nestala 
iskaznica odnosno oštećena iskaznica bude 
oglašena nevažećom te poništena od strane 
Odjela. 
 

 
Članak 6. 

Iskaznica vrijedi od dana njezina izdavanja 
do dana prestanka ovlaštenja za obavljanje 
poslova komunalnog redara osobi kojoj je 
izdana. 
 
Komunalni redar kojem je prestao radni 
odnos odnosno koji je raspoređen na drugo 
radno mjesto, dužan je po izvršnosti rješenja 
o prestanku radnog odnosa odnosno rješenja 
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o rasporedu na drugo radno mjesto iskaznicu 
predati Odjelu. 
 
Iskaznica predana sukladno odredbi stavka 
2. ovoga članka oglašava se nevažećom i 
poništava u Odjelu. 
 

Članak 7. 
Obrazac službene iskaznice komunalnog 
redara s odgovarajućim sadržajem otisnuti su 
uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio 
(Prilog 1.). 
 
 
III. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 8. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''. 
 
PRILOG 1. 

 
 

 

 
KLASA: 363-01/14-01/60 
URBROJ: 2117/08-02-14-1 
 
Srebreno, 22. svibnja 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
 


