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Na temelju članka 56. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, broj 

82/13.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnika Grada Dubrovnika“, broj 

4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.) Gradsko vijeće Grada 

Dubrovnika na 26. sjednici, održanoj 28. prosinca 2016., donijelo je 

 

 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu 

na području i s područja Grada Dubrovnika 

 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o autotaksi prijevozu na području i sa područja Grada Dubrovnika („Službeni 

glasnik grada Dubrovnika“, broj 10/16, 14/16.), (dalje u tekstu: Odluka) u članku 5. stavak 4. 

alineje 2. 3. 4. i 5. brišu se. 

 

 

Članak 2. 



  

 

U članku 7. stavak 1. Odluke, nakon riječi „more“ brišu se riječi „na temelju dostavljenog 

konačnog teksta javnog poziva Povjerenstva“. 

 

 

Članak 3. 

 

U članku 7. stavak 2. Odluke, nakon riječi „gradonačelnik“ dodaje se zarez i riječi: „odnosno 

osoba ovlaštena za predstavljanje i zastupanje Grada Dubrovnika.“ 

 

 

Članak 4. 

 

U članku 9. stavak 2. Odluke, nakon riječi „se“  riječ „Povjerenstvu“ – briše se i dodaju se 

riječi: „Upravnom odjelu za poduzetništvo turizam i more  ili povjerenstvu koje predloži 

osoba ovlaštena za predstavljanje i zastupanje Grada Dubrovnika“ a nakon riječi „radi“ 

dodaje se riječ „javnog“. 

 

 

Članak 5. 

 

U članku 10. stavak 2. briše se. 

 

 

Članak 6. 

 

U članku 11. stavak 4. točka k)  Odluke  broj „10“ mijenja se brojem „30“.  

 

 

Članak 7. 

 

U članku 12. stavak 1. Odluke riječ „Povjerenstvo“ -  briše se i dodaju riječi „Upravni odjel, 

ili povjerenstvo koje predloži osoba ovlaštena za predstavljanje i zastupanje Grada 

Dubrovnika .“ 

 

 

Članak 8. 

 

U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Upravni odjel sastavlja izvješće o provedenom postupku bodovanja, s naznakama osnova 

temeljem kojih su bodovi dodijeljeni za svakog pojedinog podnositelja zahtjeva, koje se 

objavljuje u medijima, web stranicama i oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.“  

 

 

Članak 9. 

 

U članku 24. stavku 1. alineja 4. mijenja se i glasi: 

„- ima na krovu vozila „TAXI“ oznaku dimenzije 46x12x12 cm s brojem dozvole prikazanoj 

na shemi koja je sastavni dio ove odluke, koja mora svijetliti kada je vozilo slobodno za 

vožnju, a na kojoj se nalazi natpis „TAXI“,“ 

 



  

 

Članak 10. 

 

U članku 35. st. 2. Odluke  nakon riječi „gradonačelnik“ dodaje se zarez i riječi: „ odnosno 

osoba ovlaštena za predstavljanje i zastupanje Grada Dubrovnika.“. 

 

 

Članak 11. 

 

U članku 40. nakon st. 1. Odluke, dodaje se stavak 2.; „U slučaju raspuštanja gradskog vijeća 

ovlasti Povjerenstva iz ove Odluke na odgovarajući način izvršava Upravni odjel za 

poduzetništvo, turizam i more.“ 

 

 

Članak 12. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 

Dubrovnika“. 

 

KLASA: 340-05/16-02/36 

URBROJ: 2117/01-09-16-20 

Dubrovnik, 28. prosinca 2016. 

 

Predsjednik Gradskoga vijeća: 

Mato Franković, v. r. 

------------------------------------- 
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Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 

4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada 

Dubrovnika na 26. sjednici, održanoj 28. prosinca 2016., donijelo je 

                                                      

                

R  J  E  Š  E  NJ  E 

o imenovanju ravnatelja  

Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik 

 

 

1. Nikša Konsuo, iz Dubrovnika imenuje se ravnateljem Javne ustanove u kulturi 

Kinematografi Dubrovnik na mandatno razdoblje od 7. siječnja 2017. do 7. siječnja 

2021.      

 

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada 

Dubrovnika“.  



  

     

                                                                                                

O B R A Z L O Ž E NJ E: 

 

Upravno vijeće Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik raspisalo je natječaj za 

imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik, koji je 

objavljen je u Slobodnoj Dalmaciji 25. studenoga 2016. U zakonskom roku za natječaj su 

pristigle dvije prijave sljedećih kandidata: 

1. Nikša Konsuo 

2. Igor Miošić. 

 

Prijavu je otvorilo i pregledalo Upravno vijeće Kinematografa, na sjednici održanoj 20. 

prosinca 2016., i utvrdilo svi kandidati ispunjavaju uvjete natječaja. 

 

Upravno vijeće, na sjednici održanoj 20. prosinca 2016., nakon pomno analiziranja 

dostavljenih programa obojice kandidata te uvažavanja njihovih iskustava rada u kulturi, 

većinom glasova predložilo je Gradskom vijeću Grada Dubrovnika imenovati Nikšu Konsua 

za ravnatelja Jave ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik. 

Upravno vijeće je u obrazloženju navelo da je imalo na raspolaganju svu traženu 

dokumentaciju obojice kandidata koju su odvojeno pojedinačno pregledali i pri vrednovanju 

programa naglasak je dan na poslovno upravljačku dimenziju dužnosti ravnatelja ustanove jer 

je opseg poslova koji se svodi na umjetnički, edukacijski i kulturni dio pokriven postojećim 

kadrom ustanove, te je u tom smislu kandidat Nikša Konsuo bio kvalitetniji odabir u odnosu 

na drugog kandidata. 

 

Kulturno vijeće na sjednici održanoj 21. prosinca 2016., pregledalo je natječajnu 

dokumentaciju kandidata, i temeljito je proučilo priložene prijedloge programa za naredno 

četverogodišnje razdoblje te je jednoglasno predložilo Gradskom vijeću Grada Dubrovnika 

imenovati Nikšu Konsua za ravnatelja Kinematografa Dubrovnik. 

 

Odbor za izbor i imenovanje, na sjednici održanoj 28. prosinca 2016., vodeći računa o svim 

gore navedenim činjenicama, većinom glasova odlučio je predložiti Gradskom vijeću Grada 

Dubrovnika imenovati Nikšu Konsua za ravnatelja Kinematografa Dubrovnik 

 

Odbor je mišljenja kako je program oba kandidata usmjeren na razvoj publike, dinamičan 

kino prikazivački program i unapređivanje osnovnih djelatnosti. Program Nikše Konsua je 

usmjeren na modernizaciju prostornih kapaciteta Luže, osuvremenjivanje i tržišnu isplativost 

postojećih i novih sadržaja, te obnovu i ponovno otvaranje ljetnih kina. Budući da su 

Kinematografi Dubrovnik proračunski korisnik koji glavninu prihoda ostvaruje od Grada 

Dubrovnika, Odbor smatra kako su predložene aktivnosti Nikše Konsua za ostvarivanje 

vlastitih financijskih sredstava velika prednost u kreiranju upravljačke politike ustanove.  

 
Vijećnicima Gradskog vijeća dostavljena je cjelokupna dokumentacija, te je Gradsko vijeće 

Grada Dubrovnika na sjednici, održanoj 28. prosinca 2016., podržalo prijedlog Odbora za 

izbor i imenovanje i donijelo Rješenje kao u izreci 

 

Uputa o pravnom lijeku: 

 

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može u zakonskom roku pokrenuti upravni 

spor.         

 



  

KLASA: 013-03/16-03/18 

URBROJ: 2117/01-09-16-3                                          

Dubrovnik, 28. prosinca 2016. 

 

Predsjednik Gradskoga vijeća: 

Mato Franković, v. r. 

------------------------------------- 

 

 

 


