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01. 
 
Na temelju članka 5. Zakona o savjetima 
mladih (''Narodne novine'', broj 41/14.) i 
članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 11. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 23. 
listopada 2014. godine donijelo je  
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o 

osnivanju 
općinskog Savjeta mladih Općine Župa 

dubrovačka 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o osnivanju Savjeta mladih Općine 
Župa dubrovačka (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', broj 1/10.), u članku 4. 
stavku 1. zamjenjuje se broj ''7'' brojem ''5''.  
 

Članak 2. 
 
U članku 7. stavku 1. iza riječi: ''članove 
Savjeta'' dodaju se: ''i njihove zamjenike''. 
U članku 7. stavku 2., 3., 5. i 7. zamjenjuje 
se broj ''7'' brojem ''5''.   
 

Članak 3. 
 
Članak 8. mijenja se i glasi:  
''Članovi Savjeta biraju se na vrijeme od tri 
godine i mogu ponovno biti birani za člana 
Savjeta.  
Općinsko vijeće razriješit će člana Savjeta i 
prije isteka mandata ako član to osobno 
zatraži, ako neopravdano izostane s najmanje 
50 % sjednica Savjeta mladih u godini dana i 
ako je pravomoćnom presudom osuđen na 
bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju duljem 
od šest mjeseci.  
Član Savjeta mladih koji za vrijeme trajanja 
mandata navrši trideset godina nastavlja s 
radom u savjetu mladih do isteka mandata na 
koji je izabran. Nakon razrješenja izabranoga 
člana Savjeta zbog razloga utvrđenih u 
stavku 2. ovoga članka, novi član Savjeta 
postaje sljedeći kandidat s liste kandidata za 
izbor članova Savjeta, prema broju 
dobivenih glasova na provedenim izborima.  
Ako se broj članova Savjeta mladih spusti 
ispod dvije trećine od početnoga broja, 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka 
provest će postupak dodatnoga izbora za 
onoliko članova koliko ih je prestalo biti 
članovima Savjeta mladih prije isteka 
mandata. Na postupak dodatnoga izbora 
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odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga 
Zakona koje se odnose na izbor članova 
Savjeta mladih.  
Mandat zamjenika člana Savjeta mladih 
vezan je uz mandat člana Savjeta mladih. 
Mandat zamjenika člana Savjeta mladih 
prestaje prestankom mandata člana Savjeta 
mladih, sukladno Zakonu o savjetima 
mladih.'' 
 

Članak 4. 
 

Članak 9. mijenja se i glasi:  
''U sklopu svojega djelokruga rada Savjet 
mladih:  
− bira predsjednika i zamjenika predsjednika 
Savjeta; 
− donosi poslovnik o radu Savjeta;  
− donosi financijski plan;  
− donosi Program rada Savjeta;  
− osniva stalna i povremena radna tijela, bira 
i razrješava članove radnih tijela;  
− predlaže Općinskom vijeću donošenje 
odluka, programa i drugih akata od interesa 
za mlade i bolji položaj mladih na području 
grada;  
− raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o 
pitanjima značajnima za rad Savjeta mladih i 
o pitanjima iz djelokruga predstavničkoga 
tijela jedinice lokalne, tj. područne 
(regionalne) samouprave koja su od interesa 
za mlade;  
− u suradnji s predsjednikom 
predstavničkoga tijela inicira u 
predstavničkom tijelu jedinice lokalne, tj. 
područne (regionalne) samouprave 
donošenje odluka od značenja za mlade, 
donošenje programa i drugih akata od 
značenja za unaprjeđivanje položaja mladih 
na području jedinice lokalne, tj. područne 
(regionalne) samouprave, raspravu o 
pojedinim pitanjima od značenja za 
unaprjeđivanje položaja mladih na području 
jedinice lokalne, tj. područne (regionalne) 

samouprave te način rješavanja navedenih 
pitanja;  
− s pomoću svojih predstavnika sudjeluje u 
radu predstavničkoga tijela jedinice lokalne, 
tj. područne (regionalne) samouprave 
prilikom donošenja odluka, mjera, programa 
i drugih akata od osobitoga značenja za 
unaprjeđivanje položaja mladih na području 
jedinice lokalne, tj. područne (regionalne) 
samouprave, i to davanjem mišljenja, 
prijedloga i preporuka o pitanjima i temama 
od interesa za mlade;  
− s pomoću svojih predstavnika sudjeluje u 
izradbi, provedbi i praćenju provedbe 
lokalnih programa za mlade, daje pisana 
očitovanja i prijedloge mjerodavnim tijelima 
o potrebama i problemima mladih, a po 
potrebi predlaže i donošenje programa za 
otklanjanje nastalih problema i poboljšanje 
položaja mladih;  
− potiče informiranje mladih o svim 
pitanjima značajnima za unaprjeđivanje 
položaja mladih, međusobnu suradnju 
savjeta mladih u Republici Hrvatskoj te 
suradnju i razmjenu iskustava s 
organizacijama civilnoga društva i 
odgovarajućim tijelima drugih zemalja;  
− predlaže i daje na odobravanje 
predstavničkom tijelu jedinica lokalne, tj. 
područne (regionalne) samouprave program 
rada popraćen financijskim planom radi 
ostvarivanja programa rada Savjeta mladih;  
− po potrebi poziva predstavnike tijela 
jedinice lokalne, tj. područne (regionalne) 
samouprave na sjednice Savjeta mladih;  
− potiče razvoj financijskoga okvira 
provedbe politike za mlade i podrške razvoju 
organizacija mladih i za mlade te sudjeluje u 
programiranju prioriteta natječaja i 
određivanja kriterija financiranja 
organizacija mladih i za mlade;  
− obavlja i druge savjetodavne poslove od 
interesa za mlade.'' 
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Članak 5. 
 

U članku 11. iza stavka 3. dodaju se novi 
stavci 4., 5., 6. i 7., koji glase:  
''Ako se broj članova Savjeta mladih spusti 
ispod dvije trećine od početnoga broja, 
predstavničko tijelo provest će postupak 
dodatnoga izbora za onoliko članova koliko 
ih je prestalo biti članovima Savjeta mladih 
prije isteka mandata.  
Na postupak dodatnoga izbora odgovarajuće 
se primjenjuju odredbe ove Odluke koje se 
odnose na izbor članova Savjeta mladih.  
Mandat članova Savjeta mladih izabranih 
postupkom dodatnoga izbora traje do isteka 
mandata članova Savjeta mladih izabranih u 
redovitom postupku biranja članova Savjeta 
mladih.  
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka 
raspustit će Savjet mladih samo ako Savjet 
mladih ne održi sjednicu dulje od šest 
mjeseci.''  
 

Članak 6. 
 

U članku 13. iza stavka 2. dodaje se stavak 
3., koji glasi:  
''Ako je član Savjeta mladih spriječen 
sudjelovati na sjednici savjeta mladih, 
zamjenjuje ga njegov zamjenik koji pritom 
ima sva prava i obveze člana Savjeta 
mladih.''  
 

Članak 7. 
 

U članku 21. u stavku 3. nakon riječi: 
''naknadu'' briše se točka i dodaje se: ''osim 
prava na naknadu troškova prijevoza, 
sukladno članku 22. stavku 3. Zakona o 
savjetima za mlade.''  
 

Članak 8. 
 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 
osnivanju Savjeta mladih Općine Župa 
dubrovačka stupa na snagu prvog dana od 
dana objave u "Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka". 
 
KLASA: 023-01/10-01/12     
URBROJ:2117/08-02-14-3 
 
Srebreno, 23. listopada 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
02. 
 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(''Narodne novine'', broj: 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12 i 
19/13) shodno primjeni Zakona o lokalnim 
izborima (''Narodne novine'', broj: 144/12) i 
34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 11. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 23. 
listopada 2014. godine donijelo je  
 

ODLUKU 
o poništenju Zaključka o raspisivanju 

izbora za članove Savjeta mladih  
Općine Župa dubrovačka 

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom poništava se 
Zaključak o raspisivanju izbora za članove 
savjeta mladih Općine Župa dubrovačka od 
31. srpnja 2014. KLASA: 023-01/14-01/02, 
URBROJ:2117/08-02-14-1. 
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 Odluka o poništenju Zaključka o 
raspisivanju izbora za članove Savjeta 
mladih Općine Župa dubrovačka donosi se iz 
razloga što je odgovarajućom primjenom 
Zakona o savjetima mladih (''Narodne 
novine'', broj 41/14) potrebno urediti sva 
pitanja vezana za izbor članova Savjeta 
mladih. 
 

Članak 2. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu prvog 
dana od dana objave u "Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka". 
 
KLASA: 023-01/14-01/02     
URBROJ:2117/08-02-14-5 
 
Srebreno, 23. listopada 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
03. 
 
Na temelju članka 10. stavka 1. i 2. Zakona o 
savjetima mladih (''Narodne novine'', broj 
41/14), članka 5. Odluke o osnivanju 
Općinskog savjeta mladih Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik općine Župa 
dubrovačka, broj 4/10 i 16/14) i članka 34. 
Statuta Općine Župa dubrovačka (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj 8/09 
i 6/13), Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka na 11. sjednici Općinskog vijeća 
održanoj dana 23. listopada 2014. 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 prvog 
dana od dana objave u "Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka". 
 
KLASA: 023-01/14-01/02 
URBROJ:2117/08-02-14-6 
 
Srebreno, 23. listopada 2014. 
 
 
04. 
 
Na temelju članka 6. i 117. Zakona o 
socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13) i članka 
34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(“Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka”, broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 11. 
sjednici održanoj dana 23. listopada 2014. 
godine, donijelo je 
 

ODLUKU O IZMJENAMA I 
DOPUNAMA 

Odluke o socijalnoj skrbi 
 

Članak 1. 
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 U Odluci o socijalnoj skrbi 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 6/12, 15/13 i 4/14) u 
članku 18. stavku 5. riječi „u iznosu od 
500,00 kuna“ mijenjaju se u riječi „u iznosu 
od 1.000,00 kuna“.  

 
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: 2117/08-02-14-4 
 
Srebreno, 23. listopada 2014. 
 
 
 


