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66.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 16. sjednici
Općinskog vijeća održanoj dana 20. srpnja
2011. godine donijelo je
ZAKLJUČAK

Prihvaća se ponuda gđe. Mare Kisić
ud. Vlaha za kupnju 7/11 dijelova čest. zem.
177/3, 8/14 dijelova čest. zem. 177/4, 9/14
dijelova čest. zem. 177/5, 11/18 dijelova
čest. zem. 177/6, 17/36 dijelova čest. zem.
177/9 i 28/61 dijelova čest. zem. 178 sve
Z.UL. 394 i 219 K.O. Buići, sve prema skici
koja je sastavni dio ovog zaključka, a po
cijeni od 70,00 €/m2, odnosno u ukupnom
iznosu
od
5600,00
€
(slovima:
pettisućašeststotinaEUR-a) protuvrijednost u
kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan
isplate.
Ugovorne strane suglasne su da će
Općina Župa dubrovačka zatražiti upis prava
vlasništva na kupljenim nekretninama iz
točke 1. ovog zaključka, tek kada se ishodi
lokacijska dozvola za prometnicu, odnosno
kada se temeljem izdate lokacijske izradi
odgovarajući parcelacijski elaborat.
Ovlašćuje se Općinski načelnik za
potpis Ugovora za kupnju nekretnina iz
točke 1. ovog zaključka.
Obrazlozenje
Obzirom da je rečeno zemljište uz
županijsku cestu br. 6243 potrebno za
sanaciju klizišta na cesti Buići-Mandaljena,
te da je općina Župa dubrovačka u ranijim
postupcima prihvatila i otkupila na rečenoj
trasi, po istoj cijeni, određeni dio zemljišta
za istu namjenu to je riješeno je kao u izreci
ovog zaključka.
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KLASA: 947-01/10-01/29
URBROJ:2117/08-02-11-6

Srebreno, 20. srpnja 2011.

dubrovačka svojim zaključkom KLASA:
947-01/08-01/40, UR.BROJ: 2117/08-03-082, od 28. srpnja 2008. prihvatila zamjenu
nekretnina s gosp. Mihom Duperom s tim da
je Općina Župa dubrovačka u zamjenu dala
112/1061 dijelova čest. zem. 873/14 i cjelinu
čest. zem. 869 sve Z.UL. 46 k.o. Zavrelje,
dok je Miho Duper u zamjenu dao 84/159
dijelova čest. zem. 157/1 Z.UL. 333 k.o.
Zavrelje, a prometnu vrijednost svih
nekretnina utvrdio je ovlašteni sudski vještak
o trošku gosp. Miha Dupera u iznosu od
201,25 €/m2.
Zamolbom od 8. kolovoza 2008.
godine Miho Duper obratio se Općini Župa
dubrovačka tražeći odgodu plaćanja
utvrđenog iznosa naknade po Ugovoru o
zamjeni nekretnina s Općinom, te je
Općinsko poglavarstvo svojim zaključkom
KLASA:
947-01/08-01/40,
UR.BROJ:
2117/08-03-08-5, od 8. kolovoza 2008. gosp.
Mihu Duperu odobrilo odgodu plaćanja po
ugovoru o zamjeni nekretnina na rok od 12
mjeseci od dana potpisa predmetnog
ugovora, s tim da će u slučaju neispunjenja
obveze plaćanja u ostavljenom roku,
Općinsko poglavarstvo preispitati izvršenu
procjenu nekretnina.
Zamolbom od 17. veljače 2010.
godine gosp. Miho Duper obratio se Općini
Župa dubrovačka nudeći ½ dijela vlasničkih
prava na čest. zem. 156/2 k.o. Zavrelje u
površini od 52 m2, a na kojem dijelu je
Općina već ranije izgradila javni put, sve u
cilju prebijanja dugovanja po osnovi
Ugovora o zamjeni nekretnina.
Obzirom da se u međuvremenu
tržišna
vrijednost
nekretnina
nije
promijenila, te da se predmetna nekretnina
nalazi na lokalitetu za koju je prometnu
vrijednost već ranije utvrdio sudski vještak
to je riješeno kao u izreci ovog zaključka.

Srebreno, 20. srpnja 2011.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.

67.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 16. sjednici
Općinskog vijeća održanoj dana 20. srpnja
2011. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
Prihvaća se ponuda gosp. Miha
Dupera za kupnju ½ dijela čest. zem. 156/2
Z.UL. 204 K.O. Zavrelje po cijeni od 201,25
€/m2, odnosno za ukupno 52 m2 iznos od
10.465,00 € protuvrijednost u kunama po
srednjem tečaju HNB-a na dan isplate.
Prihvaća se ponuda gosp. Miha
Dupera da se njegov dug prema Općini Župa
dubrovačka u iznosu od 12.866,00 €,
protuvrijednost u kunama po srednjem tečaju
HNB-a na dan uplate, umanji za iznos iz
prethodne točke.
Obvezuje se gosp. Miho Duper da
preostalo dugovanje uplati u roku od osam
dana od dana prijema ovog zaključka.
Obrazloženje
Kako bi se uspješno realizirao
projekt raskrižja VRELO bilo je potrebno
riješiti
imovinskopravne odnose na
predmetnom području, te je s tim u svezi
Općinsko poglavarstvo Općine Župa
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KLASA: 947-01/08-01/40
URBROJ:2117/08-02-11-8

Srebreno, 20. srpnja 2011.

Jedinstveno područje obavljanja auto taksi
prijevoza čini područje Općine Župa
dubrovačka. (u daljnjem tekstu: područje
prijevoza).“

Srebreno, 20. srpnja 2011.
Predsjednik Općinskog vijeća

Iznimno od odredbi prethodnih stavaka ovog
članka Općina Župa dubrovačka na temelju
posebnog Sporazuma s drugim jedinicama
lokalne samouprave može dopustiti auto
taksi prijevoznicima s područja tih jedinica
lokalne samouprave obavljanje auto taksi
prijevoza na području Općine Župa
dubrovačka.

Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.

68.
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),
članka 2. Prekršajnog
zakona ("Narodne novine", broj 107/07.) i
članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka
("Službeni
glasnik
Općine
Župa
dubrovačka" broj 8/09) Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 16. sjednici
dana 20. srpnja 2011. godine donijelo je
sljedeću

Sporazumom iz prethodnog stavka odredit
će se uvjeti i broj auto taksi prijevoznika s
područja drugih jedinica lokalne samouprave
odnosno s područja Općine Župa
dubrovačka koji mogu obavljati auto taksi
prijevoz na području tih jedinica lokalne
samouprave.
Članak 2.

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

U čl. 4. dodaje se alineja koja glasi:
„- ima do 65.g. starosti.„
U cijelom čl. 4 mijenjaju se riječi „točke 1.10.“ u riječi „točke 1. do 11.“

Članak 1.

Članak 3.

Članak 1. Odluke mijenja se i glasi:

U čl..8 mijenja se 13. alineja tako da glasi:

Ovom odlukom uređuju se uvjeti,
organizacija, način i mjerila za obavljanje
auto taksi prijevoz putnika u cestovnom
prometu na području Općine Župa
dubrovačka.

„-ne prilagodi godine starosti, boju i snagu
vozila, nepodmiri dugovanja s osnova
obveznih doprinosa za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje, kao i ne ugradi
aparat za kartično plaćanje u roku koji je
predviđen ovom Odlukom.“

Auto taksi prijevoz na području Općine Župa
dubrovačka mogu obavljati samo auto taksi
prijevoznici kojima je dozvolu za obavljanje
auto taksi prijevoza izdalo nadležno tijelo
Općine Župa dubrovačka.

U čl..8 mijenja se 14. alineja tako da glasi:

3

Općina Župa dubrovačka

Službeni glasnik broj 14

„- kada vozač auto taksi vozila navrši 65.g.
starosti“

Srebreno, 20. srpnja 2011.

djelatnost prednost na Listi ima onaj koji
ima dulje prebivalište na području Općine
Župa dubrovačka, a ukoliko podnositelji
zahtjeva ostvare jednak broj bodova i po tom
kriteriju prednost ima onaj koji je
nezaposlen.“

Članak 4.
U čl. 9. dodaje se točka e) tako da glasi:
e) duljina prebivališta na području Općine
Župa dubrovačka.

Članak 9.
U čl. 22 stavak 3. i 4. brišu se.

Članak 5.
Članak 10.
Iza članka 14. Odluke dodaje se članak 14 a
koji glasi:

U čl. 22 stavak 3. i 4. brišu se.

''Članak 14 a.

Članak 11.

Na temelju duljine prebivališta na području
Općine Župa dubrovačka podnositelju
zahtjeva pripada 1 bod za svaku godinu
prebivališta.''

U Članak 23. dodaje se točka 12. koja glasi:
„ ugrađen uređaj koji omogućuje kartično
plaćanje. “

Članak 6.

Članak 12.

U čl. 15. Odluke iza broja „14.“ Dodaje se
slovo „a“.

U čl 26. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Iznimno o odredbe iz prethodnog stavka
auto taksi prijevoznik može auto taksi
prijevoz obavljati vozilom kojim ima pravo
upravljati temeljem zaključenog Ugovora o
najmu ali samo u slučaju prometne nezgode
u kojem je njegovo vozilo oštećeno u
značajnoj mjeri na način da istim nije
moguće prometovati. Vozilo iz ovog stavka
kojim auto taksi prijevoznik ima pravo
upravljati temeljem zaključenog Ugovora o
najmu mora ispunjavati sve uvjete iz ove
Odluke a osobito uvjete iz čl. 23. i čl. 24.
Navedenim vozilom auto taksi prijevoznik
ne može obavljati auto taksi prijevoz dulje
od 30 dana tijekom kalendarske godine.“

Članak 7.
U članku 18. st. 2. riječ „15 dana“
zamjenjuje se riječju „8 dana“.
Članak 8.
Članak 16. mijenja se i glasi:
„Ako dva ili više podnositelja zahtjeva
ostvare jednaki broj bodova, prednost na
Listi ima onaj koji ima više bodova po
osnovi iz članka 11. ove Odluke. Ukoliko
podnositelji zahtjeva ostvare jednaki broj
bodova i po tome kriteriju odnosno ukoliko
jednak broj bodova ostvare podnositelji
zahtjeva koji prije nisu obavljali auto taksi

Članak 13.
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Članak 45. st. 2 mijenja se i glasi:
„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 u roku od 1. godine
od dobivanja dozvole iz čl. 3. ove Odluke.“
U čl. 45 dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:
„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 2011. godine.
Iznimno od čl. 23. točke 12. prilikom prvog
izdavanja dozvole auto taksi prijevoznik
dužan je uređaj kojim se omogućuje kartično
plaćanje ugraditi u roku od godine dana od
dobivanja dozvole za obavljanje auto taksi
prijevoza.„

Srebreno, 20. srpnja 2011.
ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Procjena ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreća za područje Općine
Župa dubrovačka.
2. Procjena ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od katastrofa i velikih
nesreća za područje Općine Župa
dubrovačka sastavni je dio ovog
zaključka i ne objavljuje se u
Službenom glasniku Općine Župa
dubrovačka, nego na oglasnoj ploči.
KLASA: 214-01/11-01/14
URBROJ:2117/08-02-11-2

Članak 14.

Srebreno, 20. srpnja 2011.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u ''Službenom
glasniku Općine Župa dubrovačka''.

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

KLASA: 340-05/10-01/08
URBROJ:2117/08-02-11-3
Srebreno, 20. srpnja 2011.

70.

Predsjednik Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 16. sjednici,
održanoj 20. srpnja 2011., donijelo je
slijedeći

Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.

69.

ZAKLJUČAK

Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 16. sjednici,
održanoj 20. srpnja 2011., donijelo je
slijedeći

1) Prihvaćaju se Izmjene i dopune
Sporazuma između Općine Župa
dubrovačka, Hotela Srebreno d.d. i
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Srebreno, 20. srpnja 2011.
Predsjednik Općinskog vijeća

Mlina d.d. za poslovne usluge od
3. svibnja 2011.
2) Izmjene i dopune Sporazuma iz
prethodne točke sastavni su dio
ovog zaključka.
3) Nalaže se zamjeniku općinskog
načelnika gosp. Mirku Maslaću da
izradi Pročišćeni tekst Sporazuma
prije
konačnog
potpisivanja
istoga.
4) Ovlašćuje se Općinski načelnik za
potpis predmetnog Sporazuma.

Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.

KLASA: 947-01/10-01/57
URBROJ:2117/08-02-11-10
Srebreno, 20. srpnja 2011.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.

71.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka" br. 8/09) Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 16. sjednici
održanoj 20. srpnja 2011. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće Općine Župa
dubrovačka Dječjem vrtiću Župa dubrovačka
daje prethodnu suglasnost na Izmjene i
dopune Pravilnika o upisu djece i mjerilima
upisa u Dječji vrtić.
KLASA: 601-01/11-01/01
URBROJ:2117/08-02-11-4
Srebreno, 20. srpnja 2011.
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