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01. 
 
Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o 
predškolskom odgoju i naobrazbi (''Narodne 
novine'', broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 
34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 3. 
sjednici, održanoj 27. listopada 2017., 
donijelo je sljedeće 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića 

Župa dubrovačka 

I. 
 

MARIJA JELIĆ, imenuje se za 
ravnateljicu Dječjeg vrtića Župa dubrovačka 
na mandatno razdoblje od četiri godine. 

 
II. 
 

Ova Rješenje stupa na prvog dana od 
dana objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka''. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

 Upravno vijeće Dječjeg vrtića Župa 
dubrovačka raspisalo je natječaj za izbor i 
imenovanje ravnatelja/ice koji je objavljen u 
dnevnom tisku Slobodna Dalmacija dana 9. 
kolovoza 2017., na web stranici www.vrtic-
zupa-dubrovacka.hr i oglasnoj ploči Dječejg 
vrtića Župa dubrovačka. 
 Na objavljeni natječaj u roku je 
pristigla jedna prijava i to Marije Jelić, 
prof.pred.odgoja, magistar pedagogije. 
 Utvrđeno je da kandidatkinja 
ispunjava natječajne uvjete. 
 Upravno vijeće Dječjeg vrtića Župa 
dubrovačka donijelo je Odluku kojom se 
utvrdilo da se za imenovanje ravnateljice 
Dječjeg vrtića Župa dubrovačka predlaže 
Marija Jelić, prof.pred.odgoja, magistar 
pedagogije. 
 Prema zakonskim odredbama 
ravnatelja/icu dječjeg vrtića imenuje 
osnivač, a na prijedlog Upravnog vijeća. 
 S tim u svezi riješeno je kao u izreci 
ovog Rješenja.   
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KLASA: 112-01/17-01/08  
URBROJ:2117/08-02-17-2 
 
Srebreno, 27. listopada 2017.  
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
02. 
 
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 3. sjednici Općinskog vijeća 
održanoj dana 27. listopada 2017. 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: 023-01/17-01/02 
URBROJ:2117/08-02-17-1 
 
Srebreno, 27. listopada 2017. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Lovorko Klešković, v.r.  

 
 
03. 
 
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 3. 
sjednici održanoj dana 27. listopada 2017. 
godine, donijelo je  
 

O D L U K U 
o otpisu potraživanja  

Općine Župa dubrovačka prema društvu 
Nautica Hotels & Resorts d.o.o. 

 
 

Članak 1. 
 

Temeljem rješenja o brisanju društva 
iz sudskog registra, i to Rješenja Trgovačkog 
suda u Zagrebu Posl.br. Tt-17/15330-1 od 
08.05. 2017. godine, otpisuje se potraživanje 
po osnovu komunalnog doprinosa društvu 
Nautica Hotels & Resorts d.o.o., Zagreb, 
Bužanova 36, OIB 20011986930 u iznosu od 
3.989.852,27 kuna. 
 

Članak 2. 
 

Otpis potraživanja iz članka 1. ove 
Odluke u poslovnim knjigama Općine Župa 
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dubrovačka provesti će se s danom 
donošenja ove Odluke od strane Općinskog 
vijeća. 
 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se 
Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za 
financije i proračun Općine Župa 
dubrovačka. 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka“.  

 
KLASA: UP/I-363-03/07-04/40     
URBROJ: 2117/08-02-17-57 
 
Srebreno, 27. listopada 2017.  

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Lovorko Klešković, v.r.  

 
 
4. 
 
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 3. 
sjednici, održanoj  27. listopada 2017., 
donijelo je slijedeći  
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Prihvaća se Sporazum s 
Ministarstvom unutarnjih poslova o 
međusobnim pravima i obvezama u 
svezi realizacije projekta pristupne 
ceste  i TS 10(20)/0.4 kV te 
privremenog korištenja pristupnog 
puta u zoni javne i društvene 
namjene u Kuparima umjesto 

Sporazuma s Ministarstvom 
unutarnjih poslova o međusobnim 
pravima i obvezama u svezi 
realizacije projekta pristupne ceste  i 
TS 10(20)/0.4 kV te privremenog 
korištenja pristupnog puta u zoni 
javne i društvene namjene u 
Kuparima kojeg je Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka prihvatilo 
na svojoj 29. sjednici održanoj 13. 
travnja 2017. godine. 
 
 

2. Sporazum s Ministarstvom 
unutarnjih poslova o međusobnim 
pravima i obvezama u svezi 
realizacije projekta pristupne ceste  i 
TS 10(20)/0.4 kV te privremenog 
korištenja pristupnog puta u zoni 
javne i društvene namjene u 
Kuparima sastavni je dio ovog 
zaključka. 

 
3. Ovlašćuje se Općinski načelnik da 

potpiše rečeni Sporazum. 
 
KLASA: 947-01/17-01/20  
URBROJ: 2117/08-02-17-1 
 
Srebreno, 27. listopada 2017. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Lovorko Klešković, v.r.  

 
 
 
 


