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01. 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(''Narodne novine'', br. 33/01, 60/01, 129/05, 

109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 

98/19) i članka 34. Statuta Općine Župa 

dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 

dubrovačka'', br. 8/09, 6/13 i 3/18), 

Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 

svojoj 20. sjednici održanoj 13. veljače 

2020. donijelo je 

 

STATUTARNU ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Statuta Općine 

Župa dubrovačka  

 

Članak 1. 

 

U Statutu Općine Župa dubrovačka 

(''Službeni glasnik Općine Župa 

dubrovačka'', broj 8/09, 6/13 i 3/18) u članku 

36. stavak 2. mijenja se i glasi: 

 

''Prilikom donošenja općih akata propisanih 

zakonom, Predsjednik Općinskog vijeća 

dužan je opći akt dostaviti nadležnom tijelu 

državne uprave u čijem je djelokrugu opći 

akt zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se 

odnosi na postupak donošenja općeg akta 

propisan Statutom Općine i Poslovnikom o 

radu Općinskog vijeća, u roku od 15 dana od 

dana donošenja, te bez odgode i Općinskom 

načelniku.'' 

 

Članak 2. 

 

U Članku 49. iza stavka 1. dodaje se stavak 

2. koji glasi: 

 

''Općinski načelnik je odgovoran za zakonito 

i pravilno obavljanje povjerenih poslova 

državne uprave, tijelu državne uprave 
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nadležnom za upravni nadzor u 

odgovarajućem upravnom području.'' 

 

Stavak 2. postaje stavak 3. 

 

Članak 3. 

 

U Članak 51. stavku 1. alineji 1. riječi: 

''predstojnika ureda državne uprave u 

Dubrovačko-neretvanskoj županiji'' 

zamjenjuju se riječima: ''nadležno tijelo 

državne uprave u čijem je djelokrugu opći 

akt''. 

 

Članak 4. 

 

U Članak 64. stavku 1. riječi: ''prenijeti na 

Općinu'' zamjenjuju se riječima: ''povjereni 

Općini''. 

 

Iza stavka 3. dodaje se stavka 4. koji glasi: 

 

''U obavljanju povjerenih poslova državne 

uprave, Jedinstveni upravni odjel Općine 

Župa dubrovačka ima ovlasti i obveze tijela 

državne uprave sukladno zakonu kojim se 

uređuje sustav državne uprave.'' 

 

Članak 5.  

 

U Članku 100. iza stavka 2. dodaju se stavci 

3. i 4. koji glase: 

 

''Jedinstveni upravni odjel Općine u 

obavljanju povjerenih poslova državne 

uprave rješava u upravnim stvarima u prvom 

stupnju. 

 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 3. ovog 

članka koje donosi Jedinstveni pravni odjel 

Općine u obavljanju povjerenih poslova 

državne uprave može se izjaviti žalba 

nadležnom tijelu državne uprave u skladu s 

posebnim zakonom kojim se uređuje 

pojedino upravno područje.'' 

 

Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 6. 

mijenja se i glasi: 

 

''Odredbe ovog članka odnose se i na 

pojedinačne akte koje donose pravne osobe 

kojima je odlukom Općinskog vijeća, u 

skladu sa zakonom, povjereno obavljanje 

javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog 

djelokruga Općine Župa dubrovačka''. 

 

Članak 6. 

 

Članak 102. mijenja se i glasi: 

 

''Nadzor nad zakonitošću općih akata 

Općinskog vijeća u njegovom 

samoupravnom djelokrugu obavljaju 

nadležna tijela državne uprave, svatko u 

svojem djelokrugu, sukladno posebnom 

zakonu.'' 

 

Članak 7. 

 

Ovlašćuje se Odbor za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost da utvrdi i izda 

pročišćeni tekst statuta Općine Župa 

dubrovačka. 

 

Članak 8. 

 

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u ''Službenom glasniku 

Općine Župa dubrovačka''. 

 

KLASA: 011-01/09-01/02  

URBROJ:2117/08-02-20-5 

 

Srebreno, 13. veljače 2020. 

  

Predsjednik Općinskog vijeća 
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Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

02. 

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 

dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 

dubrovačka'', broj 8/09, 6/13 i 3/18), a u 

svezi s člankom 61.b Zakona o lokalnoj 

(regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 

60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 

150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 

137/15, 123/17 i 98/19), Općinsko vijeće 

Općine Župa dubrovačka na 20. sjednici 

Općinskog vijeća održanoj dana 13. veljače 

2020. godine donijelo je  

 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama ODLUKE 

o provedbi izbora za članove vijeća 

mjesnih odbora 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o provedbi izbora za članove 

vijeća mjesnih odbora (''Službeni glasnik 

Općine Župa dubrovačka'', broj 16/12 i 6/13) 

u stavku 2. Članka 15. riječi: ''Uredu državne 

uprave Dubrovačko-neretvanske županije'' 

zamjenjuju se riječima: ''upravnom tijelu u 

Dubrovačko-neretvanskoj županiji''. 

 

U stavku 3. riječi: ''Ured državne uprave 

Dubrovačko-neretvanske županije'' 

zamjenjuju se riječima: ''Upravno tijelo u 

Dubrovačko-neretvanskoj županiji''. 

 

Članak 2. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u Službenom glasniku Općine 

Župa dubrovačka. 

 

KLASA: 013-01/12-01/02     

URBROJ:2117/08-02-20-4 

 

Srebreno, 13. veljače 2020. 

  

  

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

03. 

 

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, 6/13, 3/18) Općinsko 

vijeće Općine Župa dubrovačka na 20. 

sjednici održanoj 13. veljače 2020. godine 

donijelo je  

 

Odluku  

o Izmjenama Odluke 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, 4/14) u 

podstavku Red. broj 5 riječi: ''Pomoćnik 

Voditelja odsjeka''  zamjenjuju se riječima: 

''Viši savjetnik za javnu nabavu i imovinsko-

pravne poslove''. 

 

Članak 2. 

 

Sve nespomenute odredbe Odluke o 

koeficijentima za obračun plaća službenika i 
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namještenika (''Službeni glasnik Općine 

Župa dubrovačka'', broj 10/10, 4/14) 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: 2117/08-02-20-4 

 

Srebreno, 13. veljače 2020. 

  

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

04. 

 

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (''Narodne novine'', broj 28/10) i 

članka 90. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', 

br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 98/19) 

i članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 

(''Službeni glasnik Općine Župa 

dubrovačka'', broj 8/09, 6/13, 3/18), 

Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 

20. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 

13. veljače 2020. godine donijelo je  

 

O D L U K U 

o Izmjenama i dopunama Odluke o 

o plaći i drugim pravima iz rada  

Općinskog načelnika i njegova zamjenika 

 

Članak 1. 

U Odluci o plaći i drugim pravima iz 

rada Općinskog načelnika i njegova 

zamjenika (''Službeni glasnik Općine Župa 

dubrovačka'', broj 6/10, 9/11, 21/15, 6/17) 

stavak 2. članka 3. mijenja se i glasi: 

''Koeficijenti za obračun plaće 

dužnosnika  iz članka 1. ove Odluke su 

slijedeći: 

- Općinski načelnik - 4,55, 

- zamjenik Općinskog načelnika – 

3,86.'' 

 

Članak 2. 

Sve nespomenute odredbe Odluke o 

plaći i drugim pravima iz rada Općinskog 

načelnika i njegova zamjenika (''Službeni 

glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj 6/10, 

9/11, 21/15, 3/17) ostaju nepromijenjene. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u Službenom glasniku 

Općine Župa dubrovačka. 

 

KLASA: 431-01/10-01/02                                                                           

URBROJ:2117/08-02-20-6 

 

Srebreno, 13. veljače 2020. 

  

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

05. 

 

Na temelju odredbe članka 47. stavka 6. 

Zakona o prijevozu u cestovnom prometu 

(NN, broj 41/18 i 98/19) i članka 34. Statuta 

Općine Župa dubrovačka ("Službeni glasnik 

Općine Župa dubrovačka" broj 8/09, 6/13 i 

3/18) Općinsko vijeće Općine Župa 
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dubrovačka na 20. sjednici dana 13. veljače 

2020. godine donijelo je sljedeću  

 

O D L U K U 

o visini naknade za izdavanje dozvole i 

izgledu obrasca dozvole 

za obavljanje autotaksi prijevoza na 

području Općine Župa dubrovačka 

 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom se uređuje 

postupak izdavanja dozvole za obavljanje 

autotaksi prijevoza na području Općine Župa 

dubrovačka, visina naknade za izdavanje 

dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na 

području Općine Župa dubrovačka, te izgled, 

oblik i sadržaj obrasca dozvole za obavljanje 

autotaksi prijevoza na području Općine Župa 

dubrovačka. 

Članak 2. 

Pojedini pojmovi, u smislu ove 

Odluke, imaju slijedeće značenje: 

- Autotaksi prijevoz  je djelatnost 

javnog prijevoza putnika koja se 

obavlja osobnim automobilom 

kategorije M1, ako se jedan putnik ili 

povezana skupina putnika ukrcava na 

jednom ili na više mjesta, a iskrcava 

na samo jednom drugom mjestu, a 

takav prijevoz se obavlja temeljem 

jedne narudžbe i uz jedno plaćanje 

ukupne naknade za obavljeni 

prijevoz određene taksimetrom ili 

elektroničkom aplikacijom iz koje su 

putniku unaprijed vidljivi 

maksimalna cijena i planirana ruta 

putovanja prema unaprijed poznatim 

uvjetima, pri čemu je narudžba 

prijevoza realizirana pozivom, 

elektroničkom aplikacijom ili 

neposredno kod vozača i koja nema 

obilježja drugih. 

- Dozvola za autotaksi prijevoz je akt 

određen Zakonom o prijevozu u 

cestovnom prometu, međunarodnim 

ugovorom ili propisom Europske 

unije i ovom Odlukom, na temelju 

kojeg se obavlja autotaksi prijevoz na 

području Općine Župa dubrovačka. 

Članak 3. 

Dozvolu za obavljanje autotaksi 

prijevoza na području Općine Župa 

dubrovačka rješenjem izdaje Jedinstveni 

upravni odjel Općine Župa dubrovačka.  

  Dozvola iz stavka 1. ovoga članka 

izdat će se pravnoj ili fizičkoj osobi – 

obrtniku koja ima važeću licenciju za 

obavljanje autotaksi prijevoza u unutarnjem 

cestovnom prometu u trenutku predaje 

zahtjeva za izdavanje dozvole. 

 

Ako podnositelj urednog zahtjeva 

ispunjava propisane uvjete, Jedinstveni 

upravni odjel Općine Župa dubrovačka 

izdaje rješenje o dozvoli za obavljanje 

autotaksi prijevoza te dostavlja podnositelju 

zahtjeva izvornik dozvole. 

 

Ako podnositelj zahtjeva ne 

ispunjava propisane uvjete za izdavanje ili 

obnovu dozvole, Jedinstveni upravni odjel 

Općine Župa dubrovačka zahtjev će odbiti 

rješenjem protiv kojega se može izjaviti 

žalba Ministarstvu nadležnom za promet. 

 

Dozvola se izdaje na razdoblje od pet 

godina, a najdulje do dana isteka licencije. 

 

Dozvola nije prenosiva i može je 

koristiti samo prijevoznik kojem je izdana. 
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Članak 4. 

Pravna ili fizička osoba kojoj se 

izdaje dozvola za obavljanje autotaksi 

prijevoza na području Općine Župa 

dubrovačka dužna je u korist proračuna 

Općine Župa dubrovačka platiti naknadu za 

izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi 

prijevoza na području Općine Župa 

dubrovačka, a ova naknada se mora uplatiti 

jednokratno prije izdavanja navedene 

dozvole. 

 

Naknada za izdavanje dozvole za 

obavljanje autotaksi prijevoza na području 

Općine Župa dubrovačka iznosi 500,00 

kuna. 

 

Članak 5. 

Obrazac dozvole je bijele boje, 

pravokutnog oblika i tiska se u formatu A4.  

 

Obrazac dozvole sadrži: grb 

Republike Hrvatske, naziv: Republika 

Hrvatska; Dubrovačko-neretvanska županija; 

Općina Župa dubrovačka; Jedinstveni 

upravni odjel, klasu i urbroj, ime i prezime, 

odnosno naziv i sjedište pravne ili fizičke 

osobe kojoj se dozvola izdaje, broj dozvole, 

rok važenja dozvole, mjesto i datum 

izdavanja dozvole, pečat i potpis odgovorne 

osobe. 

 

Članak 6. 

Na sva pitanja koja se odnose na 

obavljanje autotaksi prijevoza putnika na 

području Općine Župa dubrovačka koja nisu 

regulirana ovom Odlukom primjenjuju se 

odgovarajuće odredbe pozitivnih propisa 

kojima se uređuje prijevoz u cestovnom 

prometu. 

 

Članak 7. 

Ova odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Župa dubrovačka“. 

 

 

KLASA: 011-01/17-01/03   

URBROJ: 2117/08-01-20-2 

 

Srebreno, 17. siječnja 2020.  

  

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

06. 

 

Temeljem članka 13. Zakona o zaštiti od 

požara (NN, broj 92/10) i članka 34. Statuta 

Općine Župa dubrovačka („Službeni glasnik 

Općine Župa dubrovačka“, broj 8/09, 6/13 i 

3/18), Općinsko vijeće Općine Župa 

dubrovačka na 20. sjednici održanoj 13. 

veljače 2020. godine, donijelo je 
 

 

 

Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja 

zaštite od požara 

Općine Župa dubrovačka za 2020. godinu 
 

 

I. 
 

Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja 

zaštite od požara Općine Župa dubrovačka 

za 2020. godinu (u daljnjem tekstu Plan) 

donosi se radi unaprjeđenja i boljeg 

planiranja zaštite od požara na području 

Općine Župa dubrovačka. 
 
 

II. 
 

Ovim Planom određuje se prijedlog 

organizacijskih i tehničkih mjera nužnih za 
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unaprjeđenje zaštite od požara na području 

Općine Župa dubrovačka, a sukladno 

činjeničnom stanju utvrđenom u Procjeni 

ugroženosti od požara i tehnoloških 

eksplozija za Općinu Župa dubrovačka. 
 
 

 

 

III. 
 

Za učinkovito i uspješno djelovanje 

vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i 

početka intervencije do lokaliziranja i 

gašenja požara potrebno je, sukladno 

pravilima vatrogasne struke, kontinuirano 

raditi na povezivanju u jedinstveni sustav 

dojave požara ili nekog drugog događaja, a u 

cilju što bržeg prosljeđivanja informacija. 

Potrebno je utvrditi nužan broj stabilnih, 

mobilnih i prijenosnih radio uređaja za 

potrebe DVD Župa dubrovačka te osigurati 

učinkovit rad operativnog centra. 
 

 

IV. 
 

Odredbe Pravilnika o uvjetima za vatrogasne 

pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03) i 

Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje 

požara (NN 8/06) primjenjuju se za sve 

zahvate i izradu dokumenata prostornog 

uređenja. 

Izuzetno je važno organizirano nadzirati 

dostupnost vatrogasnim vozilima i 

vatrogascima do nadzemnih hidranata i 

vatrogasnih pristupa. Podzemne hidrante, 

zatrpane različitim materijalima, potrebno je 

pronaći i osigurati mogućnost njihova 

korištenja za potrebe gašenja požara. Na 

mjestu podzemnih hidranata, prilikom 

rekonstrukcije mjesne vodovodne mreže, 

ugraditi nadzemne hidrante, sukladno 

odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za 

gašenje požara. Potrebno je također 

kontrolirati tlak i količinu vode u vanjskoj 

hidrantskoj mreži za gašenje požara 

najmanje jedan put godišnje. 
 

 

V. 
 

U cilju onemogućavanja nastanka i širenja 

požara osnovne preventivne mjere u 

planiranju prostora trebaju, uz ostalo, 

sadržavati: 

- Zoniranje – utvrđivanje namjene 

prostora te temeljem prihvaćenih 

metoda za utvrđivanje požarnih 

sektora unutar zona, utvrđivanje zona 

zaštite s požarnim zaprekama, 

odnosno vatrogasnim pristupima. 

Vatrogasni pristupi mogu biti 

slobodni prostori gdje nije 

dozvoljena gradnja (ulice, parkovi) te 

prirodne zapreke (rijeke, potoci, 

jezera). 

- Tijekom izrade dokumenata 

prostornog uređenja postojećih 

urbanih sredina s gustoćom 

izgrađenosti većom od 30 % kao i 

većim požarnim opterećenjem 

potrebno je utvrditi pojačane mjere 

zaštite kroz ograničenje broja etaža, 

obveznu interpolaciju građevina 

većeg stupnja vatrootpornosti, 

izgradnju požarnih zidova, 

ograničenje namjene na djelatnosti s 

najmanjim požarnim opasnostima te 

izvedbu dodatnih mjera zaštite 

(vatrodojava, pojačan kapacitet 

hidrantske mreže). 
 

 

VI. 
 

Prilikom prijevoza opasnih tvari cestovnim 

prometnicama na području Općine Župa 

dubrovačka potrebno 
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se strogo pridržavati Zakona o prijevozu 

opasnih tvari (NN 79/07) i Odluke o 

određivanju parkirališnih mjesta i 

ograničenjima za prijevoz opasnih tvari 

javnim cestama (NN 114/12) kao i ostalih 

propisa o sigurnosti prometa na cestama. 

Potrebno je odrediti mjesta za parkiranje i 

zaustavljanje vozila koje prevoze opasne 

tvari pri čemu treba izbjegavati naselja. 
 

VII. 
 

Sukladno Pravilniku o zaštiti šuma od požara 

(NN 33/14) Općina Župa dubrovačka mora 

sastaviti popis šuma i šumskog zemljišta u 

vlasništvu fizičkih osoba, uz pripadajuće 

pregledne zemljovide i po stupnjevima 

opasnosti od šumskog požara. Potrebno je 

planirati i ustrojiti službu unutarnjeg nadzora 

za zaštitu od požara te motriteljsko-dojavnu 

službu kao i ustrojiti i osposobiti interventnu 

skupinu šumskih radnika, a radi izgradnje 

protupožarnih prosjeka. 
 

 

VIII. 
 

U svrhu edukacije pučanstva i turista, a 

naročito školske djece, za što bolju i 

djelotvorniju prevenciju nastanka šumskih 

požara tijekom cijele godine, a posebno 

tijekom mjeseca svibnja, potrebno je 

pripremiti i provoditi različite promidžbene 

programe s ciljem prevencije nastanka 

šumskih požara. Nužno je ostaviti i 

odgovarajuće znakove upozorenja. 

 

 

IX. 
 

Poljoprivredno zemljište se mora obrađivati 

uz primjenu agrotehničkih mjera kojima se 

propisuje njegovo korištenje na način da se 

ne umanjuje njegova vrijednost. Tijekom 

korištenja poljoprivrednog zemljišta 

obavezno je uređivanje i održavanje rudina, 

živica i međa, poljskih putova (po 

mogućnosti za prolaz vatrogasnih vozila) i 

kanala. Potrebno je uklanjati suhe biljke 

nakon provedbe agrotehničkih mjera u 

trajnim nasadima najkasnije do 1. lipnja 

tekuće godine te suhe biljne ostatke nakon 

berbe najkasnije u roku od 15 dana. Pri 

spaljivanju otpada na području privatnih 

šuma i poljoprivrednog zemljišta potrebno je 

osigurati neophodnu opremu i sredstva za 

gašenje. 

 

X. 
 

Prije početka požarne sezone vlasnici i 

korisnici zapuštenog poljoprivrednog 

zemljišta koje graniči sa šumama dužni su 

čistiti od vegetacije rubni pojas, 

preoravanjem ili drukčije, u širini od 5 

metara. Prilikom sanacije opožarenih 

površina inzistira se na sadnji biljaka 

pirofobnih svojstava te zamjena četinjača 

autohtonim pionirskim listačama. 
 

 

XI. 
 

Prosjeke na trasama dalekovoda potrebno je 

redovito čistiti od niskog raslinja i to u širini 

od 25 metara ispod 110 kV, 10 metara ispod 

35kV, a 5 metara ispod 10kV dalekovoda te 

sjeći stabla koja bi mogla pasti na žice 

dalekovoda. Neizostavno je čišćenje 

posječenih ostataka biljaka ispod 

dalekovoda. 

 
 

XII. 
 

Od izuzetne je važnosti kontinuirano, a 

posebice pred početak i tijekom požarne 

sezone, održavati pojaseve uz nerazvrstane 

prometnice. 
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XIII. 
 

Za potrebe intervencija pripadnika DVD 

Župa dubrovačka, shodno financijskim 

mogućnostima, potrebno 

je kontinuirano nabavljati opremu i sredstva 

namijenjena za vatrogasne intervencije. 

Nabavu vatrogasne opreme i sredstava 

predlaže zapovjednik DVD Župa 

dubrovačka. 
 

 

XIV. 
 

Sredstva za provedbu Plana osigurana su u 

Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2020. 

godinu. 
 

 

XV. 
 

Ovaj Plan stupa na snagu osam dana od dana 

objave u Službenom glasniku Općine Župa 

dubrovačka. 

 

KLASA: 214-01/19-01/15 

URBROJ: 2117/08-02-20-2 
 

Srebreno,  13. veljače 2020. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

 

 

 


