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OPĆINSKO POGLAVARSTVO 
 
20. 
 
Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(Narodne novine 91/96, 68/98, 137/99, 

22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06) i 
članka 46. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka'' 
br. 5/01, 6/04 i 5/06), Općinsko poglavarstvo 
Općine Župa dubrovačka na 63. sjednici, 
održanoj 20. svibnja 2008., donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 

o priznanju prava vlasništva 

Općina Župa dubrovačka priznaje da 
su tužitelji MATO LUJO pok. Vlaha i 
VLAHO LUJO pok. Vlaha, obojica iz 
Čibače suvlasnici nekretnine 
zemljišnoknjižne oznake čest. zem. 263/2 
k.o. Čibača i to svaki za po ½ dijela prava 
vlasništva. 

Ovaj će zaključak biti objavljen u 
Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka. 

KLASA: 947-01/08-01/16 
URBROJ: 2117/08-03-08-3 
 
Srebreno, 20. svibnja 2008. 

 
 Predsjednik Općinskog poglavarstva 
 
 Silvio Nardelli, v.r. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
21. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01, 6/04 i 5/06) i članka 6. 
Odluke o javnim priznanjima Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
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dubrovačka'', broj 4/03) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 26. sjednici 
održanoj 21. svibnja 2008. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
o dodjeli ''Nagrade Općine Župa dubrovačka 

za životno djelo'' 
 

Pok. TOMISLAVU MACANU, 
dodjeljuje se ''Nagrada Općine Župa 
dubrovačka za životno djelo'' - plaketa. 
 
KLASA: 061-01/08-01/03    
URBROJ: 2117/08-02-08-3 
 
Srebreno, 21. svibnja 2008. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
 ___________________________________           
 
22. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01, 6/04 i 5/06) i članka 6. 
Odluke o javnim priznanjima Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 4/03) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 26. sjednici 
održanoj 21. svibnja 2008. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
o dodjeli ''Nagrade Općine Župa 

dubrovačka'' 
 

Bočarskom klubu ''BRGAT 
GORNJI'', dodjeljuje se ''Nagrada Općine 
Župa dubrovačka'' - plaketa i novčani dar 
u iznosu od 15.000,00 kuna. 
 

KLASA: 061-01/08-01/02   
UR.BROJ: 2117/08-02-08-3   
           
Srebreno, 21. svibnja 2008. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
____________________________________ 
 
23. 
 
Na temelju članka 31. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu («Narodne 
novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 
i 110/04) i članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01, 6/04 i 5/06) i članka 6. 
Odluke o javnim priznanjima Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 4/03) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 26. sjednici 
održanoj 21. svibnja 2008. godine donijelo je  

 
ODLUKU 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE  
O KOMUNALNOM DOPRINOSU 

 
Članak 1. 

 
 U Odluci o komunalnom doprinosu 
Općine Župa dubrovačka («Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka», broj 1/02, 8/04, 
9/05 i 10/06) u članku 3. stavci 7. i 8. brišu 
se.  

Članak 8. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osam 
dana nakon objave u «Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka». 
 
KLASA: 011-01/98-01/11       
UR.BROJ: 2117/08-02-08-10 
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Srebreno, 21. svibnja 2008. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
____________________________________ 
 
24. 
  
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01, 6/04 i 5/06) Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 26. 
sjednici održanoj 21. svibnja 2008. godine 
donijelo je  

ZAKLJUČAK 

o davanju suglasnosti na Pravilnik o 
unutarnjem ustrojstvu 

i načinu rada Dječjeg vrtića Župa 
dubrovačka 

Daje se suglasnost na Pravilnik o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg 
vrtića Župa dubrovačka. 

Ovaj će zaključak biti objavljen u 
Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka. 

KLASA: 601-01/08-01/01        
UR.BROJ: 2117/08-02-08-3   
           
Srebreno, 21. svibnja 2008. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
____________________________________ 
 
25. 
 
Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i 
spašavanju (NN 174/04 i 79/07), članka 10. 
Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i 

aktiviranju operativnih snaga zaštite i 
spašavanja (NN 40/08) i članka 26. Statuta 
Općine Župa dubrovačka („Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka“ br. 5/01, 6/04 i 
5/06) Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka na 26. sjednici održanoj 21. 
svibnja 2008. godine, donijelo je slijedeći 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
1. Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka 
imenuje Stožer zaštite i spašavanja kako 
slijedi: 
- Mato Miloslavić, zamjenik načelnika 
općine – načelnik stožera, 
- Silvio Nardelli, načelnik općine    -   član i 
zamjenik načelnika stožera, 
- Ivo Lise, djelatnik Župe dubrovačke d.o.o. 
– član, 
- Frano Purin, zapovjednik DVD-a Župa 
dubrovačka – član, 
- Irena Džamastagić, liječnica u 
Zdravstvenoj stanici Srebreno – član. 
 
2. Imenovanjem Stožera zaštite i spašavanja 
iz točke 1. ovog Zaključka prestaje djelovati 
Zapovjedništvo zaštite i spašavanja 
imenovano od strane načelnika općine klasa: 
810-01/07-01/02, urbroj: 2117/08-01-06-2 
od 01. veljače 2007. godine. 
 
KLASA: 810-01/07-01/02 
URBROJ: 2117/08-02-08-5 

 
Srebreno, 21. svibnja 2008. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
____________________________________ 
 
26. 
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Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o 
zaštiti i spašavanju (NN br., 
174/04. i 79/07) i članka 26. Statuta Općine 
Župa dubrovačka („Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka“ br. 5/01, 6/04 i 5/06) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
26. sjednici održanoj 21. svibnja 2008. 
godine, donijelo je 
 

ANALIZU STANJA 
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA 

PODRUČJU 
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA U 2007. 

GODINI 
 
UVOD 

Sustav zaštite i spašavanja je oblik 
pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite 
i spašavanja u reagiranju na katastrofe i 
velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i 
sudjelovanja operativnih snaga zaštite i 
spašavanja u prevenciji, reagiranju na 
katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i 
posljedica katastrofa. 

Jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, u okviru svojih 
prava i obveza utvrđenih Ustavom i 
zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, 
financiraju i provode zaštitu i spašavanje.  

          Člankom 28. Zakona o zaštiti i 
spašavanju (NN, br. 174/04 i 79/07) 
definirano je da predstavnička tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave 
najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju 
proračuna, razmatraju i analiziraju stanje 
sustava zaštite i spašavanja, donose 
smjernice za organizaciju i razvoj istog na 
svom području, utvrđuju izvore i način 
financiranja, te obavljaju i druge poslove 
zaštite i spašavanja utvrđene zakonom. 
 

STANJE  SUSTAVA ZAŠTITE I 
SPAŠAVANJA 
 

Dosadašnje stanje organiziranosti 
sustava zaštite i spašavanja na području 
Općine Župa dubrovačka karakterizira  
činjenica da je isti do donošenja Zakona o 
zaštiti i spašavanju (Narodne novine br. 
174/04), bio organiziran i provođen 
sukladno odredbama Zakona o unutarnjim 
poslovima, koje su se odnosile na civilnu 
zaštitu, te   Zakona o zaštiti od požara, 
Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od 
elementarnih nepogoda i podzakonskim 
propisima donesenim temeljem navedenih 
zakona. 

Do donošenja  Zakona o zaštiti i 
spašavanju Općina Župa dubrovačka je 
donijela i provodila slijedeće akte iz 
područja zaštite i spašavanja: 

 
1. Procjenu ugroženosti pučanstva i 

materijalnih dobara uslijed 
opasnosti i posljedica prirodnih , 
tehničkih, tehnoloških i ekoloških 
nesreća te ratnih razaranja koju je 
Općinsko poglavarstvo Općine 
Župa dubrovačka donijelo na 
svojoj 56. sjednici održanoj dana 
09. rujna 2004. godine, 

2. Procjenu ugroženosti od požara i 
tehnoloških eksplozija za Općinu 
Župa dubrovačka koju je 
Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka donijelo na svojoj 24. 
sjednici održanoj dana 10. ožujka 
2004. godine: 

3. Plan zaštite od požara za Općine 
Župa dubrovačka, koji je 
Općinsko vijeće Općine župa 
dubrovačka, donijelo na svojoj 
24. sjednici održanoj dana 10. 
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ožujka 2004. godine, 
4. Odluku o osnivanju Povjerenstva 
za procjenu šteta od elementarnih        
       nepogoda,  
5. Rješenje o osnivanju Zapovjedništva 
civilne zaštite 
6. Odluka o ustrojavanju Postrojbe 
opće namjene civilne zaštite; 

           7.  Odluka o ustrojavanju 
Specijalističke postrojbe civilne zaštite; 
           8. Operativne planove zaštite od 

požara vezane za pripremu i 
provedbu     protupožarne 
sezone 

          9. Zaključak   o   imenovanju 
zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog           
                društva Župe dubrovačke. 

U vremenu od stupanja na snagu 
Zakona o zaštiti i spašavanju,  ustrojavanjem 
i organizacijom rada Državne uprave za 
zaštitu i spašavanje, osnivanjem Područnog 
ureda u Dubrovniku, te donošenja novih 
podzakonskih propisa na temelju Zakona o 
zaštiti i spašavanju , Općina Župa 
dubrovačka je izradila i donijela slijedeće 
akte: 

 Rješenje o imenovanju 
Zapovjedništva zaštite i 
spašavanja Općine 

 Rješenje o imenovanju 
Zapovjedništva civilne zaštite 
Općine 

 Program rada na izradi 
ažuriranja Procjene ugroženosti 
od požara i Planu zaštite od 
požara 

 Operativni  plana djelovanja za 
evakuaciju i zbrinjavanje turista 
u slučaju iznenadnog  događaja 
na području nadležnosti Općine 

 Plan operativne provedbe 
programa aktivnosti zaštite od 
požara za područje Općine 

Općina Župa dubrovačka je kroz 
proteklu godinu uredno i u zakonom 
propisanom opsegu financirao troškove 
zaštite i spašavanja što potvrđuju nalazi 
inspekcijskih službi u obavljenim redovitim 
i izvanrednim nadzorima. 
 
STANJE PO VAŽNIJIM 
SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE 
I SPAŠAVANJA 

1. CIVILNA ZAŠTITA 
 
1.1.ZAPOVJEDNIŠTVO ZAŠTITE I 
SPAŠAVANJA 
 

     Rješenjem o imenovanju 
Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine 
Župa dubrovačka, temeljem Zakona o zaštiti 
i spašavanju i Pravilnika o pozivanju, 
mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga 
za zaštitu i spašavanje u Zapovjedništvo 
zaštite i spašavanja imenovani su: 

 
 Silvio Nardelli načelnik Općine Župa 

dubrovačka, za zapovjednika 
 Ivo Lise djelatnik Župe dubrovačke 

d.o.o. za člana i zamjenika 
zapovjednika, 

 Niko Benić načelnik Policijske postaje 
Gruda, za člana 

 Andrija Raič djelatnik  Odjela ZiS-a u 
Područnom uredu za zaštitu i        
spašavanje Dubrovnik, za člana 

 Frano Purin zapovjednik DVD Općine 
Župa dubrovačka, za člana 

 Mato Miloslavić član poglavarstva za 
socijalnu skrb, za člana  

 Irena Džamastagić liječnica u 
Zdravstvenoj stanici Srebreno, za člana 
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       Stožer zaštite i spašavanja osniva se za 
upravljanje i usklađivanje aktivnosti 
operativnih snaga i ukupnih ljudskih i 
materijalnih resursa zajednice u slučaju 
neposredne prijetnje, katastrofe i velike 
nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i 
otklanjanja posljedica katastrofe i velike 
nesreće. 

        
1.2. ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE 
ZAŠTITE 

 
      Rješenjem o  imenovanju 

Zapovjedništva civilne zaštite Općine Župa 
dubrovačka, temeljem Zakona o zaštiti i 
spašavanju i Pravilnika o pozivanju, 
mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga 
za zaštitu i spašavanje u Zapovjedništvo CZ 
imenovani su: 

 Boris Pleština pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Župa 
dubrovačka, za zapovjednika, 

 Željko Miloslavić dozapovjednik 
DVD-a Župa dubrovačka, za člana, 

 Pako Pendo član Poglavarstva za 
društvene djelatnosti, za člana, 

 Joze Zmijarević djelatnik Odjela ZiS-
a  PUZS u Dubrovniku, za člana 

 Jure Šimunović za člana. 
 

Zapovjedništvo civilne zaštite Općine 
poziva se i aktivira u slučaju neposredne 
prijetnje, katastrofe i velike nesreće na 
području Općine, za zapovijedanje 
aktivnostima, snagama i sredstvima civilne 
zaštite. 

Općina Župa dubrovačka je Područnom 
uredu za zaštitu i spašavanje Dubrovnik 
dostavila popise Zapovjedništva, odnosno 
Stožera s pripadajućim telefonskim 
podacima u cilju aktiviranja tih tijela putem 
ŽC-112 Dubrovnik, sukladno Pravilniku o 

pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju 
operativnih snaga. 

 
1.3. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE I 
POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE 
        

Ustroj i broj pripadnika organiziranih 
snaga civilne zaštite Općine određen je 
temeljem važeće Procjene ugroženosti 
pučanstva i materijalnih dobara od opasnosti 
i posljedica prirodnih tehničko - tehnoloških 
i ekoloških nesreća te ratnih razaranja na 
području Općine i Privremenog ustroja 
organiziranih snaga civilne zaštite na 
području Dubrovačko-Neretvanske 
županije. 
 

Navedenim dokumentima u Općini je 
osnovana Postrojba opće namjene Općine sa 
10 (deset) obveznika CZ. 
 

Ukupno raspoređenih obveznika u 
Civilnu zaštitu Općine je 10 (deset). 
 

1.4. PREVENTIVA I PLANOVI CZ 
 
        Do donošenja nove Procjene 
ugroženosti stanovništva materijalnih i 
kulturnih dobara i Planova zaštite i 
spašavanja za područje Općine Župa 
dubrovačka, primjenjivati će se: 
 
a) Procjenu ugroženosti civilnog 
stanovništva i materijalnih dobara od    
    mogućeg nastanka prirodnih i 
civilizacijskih katastrofa i 
b) Privremeni ustroj organiziranih snaga 
civilne zaštite na području   
    Dubrovačko-neretvanske županije. 

 
        Za angažiranje pokretnina odnosno 
materijalno tehničkih sredstava  pravnih 
osoba u slučaju velikih nesreća i katastrofa, 
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Općinsko poglavarstvo, odnosno 
Zapovjedništvo zaštite i spašavanja koristi 
teklićku službu iz sastava djelatnog osoblja 
Općinske uprave Općine  
          
         U sklopu programa edukacije 
stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i 
podizanju razine opće kulture ljudi o zaštiti i 
spašavanju na području Općine, 
Poglavarstvo Općine, odnosno stručne 
službe Općine  su provodile upoznavanje  
građana sa izvanrednim situacijama i 
postupcima osobne i uzajamne pomoći te 
pridržavanju naređenih mjera i postupaka 
operativnih snaga zaštite i spašavanju ako do 
istih dođe. 
 
        Građani su također upoznati o uvođenju 
i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 
112 , a vlasnici i korisnici objekata u kojima 
se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na 
vidljivom mjestu na svojim objektima 
obavijesti o novim znakovima za 
uzbunjivanje. 
        Upoznavanje građana provođeno je 
putem sredstava javnog informiranja te kroz 
rad mjesnog odbora i drugih institucija 
Općine. 
         

2. VATROGASTVO 

       Dobrovoljno vatrogasno društvo Župa 
dubrovačka je osnovano 1986. godine i 
djeluje na području Općine Župa 
dubrovačka.  

       U Postrojbi djeluje 30 operativnih 
članova i 20 pripadnika mladeži. Od 
ukupnog broja  je 4 profesionalaca, koji vrše 
operativno dežurstvo cijele godine i to 24 
sata dnevno. U slučaju potrebe spremno je 
intervenirati 4 profesionalna i 2 dobrovoljna 
vatrogasaca u jednoj smjeni.  

       Vatrogasna postrojba dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Župa dubrovačka 
raspolaže s 3 vatrogasna vozila (1 navalno 
vozilo, 1 autocisterna, 1 zapovjedno vozilo).  

       Sva vozila tehnički su ispravna, 
registrirana i opremljena radio vezom i 
potrebnom opremom. 

      Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka svojim Proračunom za 2007, 
godinu za rad Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Župa dubrovačka osiguralo je 
sredstva, u iznosu od 890.000,00 kn.  

      U skladu sa Zaključkom Općinskog 
Poglavarstva Općine Župa dubrovačka o 
prihvaćanju Procjene ugroženosti civilnog 
stanovništva i materijalnih dobara od 
mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih, 
katastrofa, donesenoj na 56. sjednici, 
održanoj dana 09. rujna 2004. godine 
Zapovjedništvo/Stožer zaštite i spašavanja 
će tijekom godine ažurirati podatke iz 
navedene Procjene i Plana zaštite od požara. 
 
      Temeljem istaknutog može se 
konstatirati da Dobrovoljno vatrogasno 
društvo Župa dubrovačka zadovoljava sve 
kriterije koji su propisani Zakonom i 
podzakonskim propisima. 

 

3. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE 
SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM 
BAVE U OKVIRU REDOVNE 
DJELATNOSTI 

 
Službe i pravne osobe koje se 

zaštitom i spašavanjem bave u okviru 
redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu 
sustava zaštite i spašavanja na području 
Općine. Službe i pravne osobe koje imaju 
zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a 
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osobito one u vlasništvu Općine, imaju 
obvezu uključivanja  u sustav zaštite i 
spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno 
u slučajevima angažiranja prema Planu 
djelovanja civilne zaštite. 

Utvrđeni su načini dogradnje i 
jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su 
posebno značajni za sustav zaštite i 
spašavanja. 

Mora se posebno naglasiti uloga i 
aktivnosti prilikom angažiranja na 
poslovima zaštite i spašavanja: 

-     Policije – PP Gruda i PU 
Dubrovnik, 

-     Doma zdravlja Dubrovnik (ZS 
Srebreno), 

-     Hitne medicinske pomoći 
Dubrovnik, 

- Zavoda za javno zdravstvo 
Dubrovnik, 

- Lučke kapetanije iz Cavtata i 
Dubrovnika, 

- Hrvatskih šuma, 
- Gorska služba spašavanja, 
- Veterinarske stanice iz 

Dubrovnika,  
-    Vodovoda Dubrovnik d.o.o., 
- Komunalnog poduzeća Župa 

dubrovačka d.o.o., 
-    Dobrovoljnog vatrogasnog 

društva Župa dubrovačka,  
-    Hrvatske uprave za ceste, 
-    Županijske uprave za ceste,  
-    HEP Dubrovnik, 
-    HEP Proizvodnja, Pogon Plat,   
-    Hrvatske vode, Ispostava Dubrovnik, 
-    Crveni križ, 
-   Centra za socijalnu skrb Dubrovnik, 
-   ŽC 112 

           
      Sve utvrđene obveze nositelja zadaća u 
zaštiti i spašavanju na snazi su do donošenja 
nove Procjene ugroženosti ljudi i materijalnih i 

kulturnih dobara i Planova zaštite i spašavanja 
za područje nadležnosti Općine. 
 
 ZAKLJUČAK 
Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i 
spašavanja na području Općine daje se 
zaključak: 
 
1. Stanje sustava zaštite i spašavanja na 
području Općine Župa dubrovačka  
    je zadovoljavajuće.  
2. U 2008. godini je potrebno izraditi sve 
ostale nedostajuće akte predviđene  
    Zakonom o zaštiti i spašavanju kao i 
uskladiti već donesene akte sa   
    navedenim Zakonom. 
3. Osigurati eventualna dodatna financijska 
sredstva za normalno  

funkcioniranje sustava zaštite i 
spašavanja.   

  
Smjernicama za razvoj i organizaciju 

sustava zaštite i spašavanja Općine Župa 
dubrovačka u 2008. god. treba utvrditi 
potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i 
financijska sredstva sa ciljem što 
kvalitetnijeg razvoja istog.  
 
KLASA: 810-01/08-01/02  
UR.BROJ: 2117/08-02-08-2   
           
Srebreno, 21. svibnja 2008. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
____________________________________ 
 
27. 
 
Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o 
zaštiti i spašavanju ( NN br 174/04 i 79/07 ) i 
članka 26. Statuta općine Župa dubrovačka 
(Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 
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broj 5/01, 6/04, 5/06 i 10/06), Općinsko 
vijeća općine Župa dubrovačka na svojoj 26. 
sjednici održanoj dana 21. svibnja  2008. 
godine, donosi 
 

SMJERNICE 
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ 

SUSTAVA 
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA 

PODRUČJU 
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA U 2008. 

GODINI 
 

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i 
posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa 
utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, 
okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s 
ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih 
dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja 
svih nositelja sustava zaštite i spašavanja 
(civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i 
zapovjedništva, udruge građana od značaja 
za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe 
koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru 
redovne djelatnosti) donose se ove 
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava za 
zaštitu i spašavanje u 2008. godini a koje se 
odnose na slijedeće: 
 

1. CIVILNA ZAŠTITA 
 
Sukladno procjeni ugroženosti stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, 
Planu zaštite i spašavanja, srednjoročnom 
planu razvoja, osobnom i materijalnom 
sklopu te usklađeno s osiguranim 
financijskim sredstvima u Proračunu Općine 
Župa dubrovačka, a s ciljem razvoja vlastitih 
sposobnosti za djelovanje službi i pravnih 
osoba za djelovanje na sprečavanju i 
otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze 
mogućnosti djelovanja službi i pravnih 
osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i 
materijalnih dobara redovita djelatnost, za 

zapovjedništva, postrojbe i druge 
sposobnosti civilne zaštite iskazuju se 
prioriteti materijalno-tehničkog razvoja 
(nabava osobne i skupne opreme) te planirati 
provođenje osposobljavanja, uvježbavanja i 
druge aktivnosti.  
Za osiguranje uvjeta za provođenje 
evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i 
materijalnih dobara te drugih aktivnosti iz 
mjera zaštite i spašavanja za 2008. godinu ne 
predviđaju se nikakvi dodatni uvjeti osim 
onih koji se i do sada provode kroz postojeće 
službe, tijela i pravne osobe. Međutim, 
prema ukazanoj potrebi osiguravat će se i 
dodatni izvanredni uvjeti. 
 

2. VATROGASTVO 
 

Za DVD Župa dubrovačka osiguravat će se 
sredstva u Proračunu Općine Župa 
dubrovačka kao i do sada u okviru zakonski 
određenog minimuma. 
 

3. UDRUGE GRAĐANA OD 
INTERESA ZA ZAŠTITU I 
SPAŠAVANJE 

 
Od udruga koje su od interesa za zaštitu i 
spašavanje na području Općine Župa 
dubrovačka djeluju: 
- Lovačko društvo «Župa dubrovačka», 
Mandaljena, 
- Športsko-ribarski klub «Felun», Zavrelje. 
Za navedene udruge sukladno podnesenim 
programima i razvojnim projektima 
prihvaćamo i financiramo one koji doprinose 
njihovom materijalno tehničkom opremanju 
i osposobljavanju i usavršavanje kadrova što 
doprinosi i unapređenje zaštite i spašavanja. 
 

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE 
SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM 
BAVE U OKVIRU SVOJE 
REDOVNE DJELATNOSTI 
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Većina službi i pravnih osoba čija je redovna 
djelatnost i područje zaštite i spašavanja 
nema sjedište u Općini ali se prati njihova 
aktivnost, razvoj i projekti te se zajednički 
učestvuje u onima koje su od obostranog 
interesa što će se činiti i ubuduće. 
 

5. ZAKONSKA REGULATIVA 
SUSTAVA ZAŠTITE I 
SPAŠAVANJA 

 
Tijekom 2008. godine potrebno je izraditi 
sve nedostajuće akte predviđene Zakonom o 
zaštiti i spašavanju kao i izvršiti usklađivanje 
postojećih akata Općine sa spomenutim 
Zakonom. 

 
6. FINANCIRANJE SUSTAVA 

ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 

Tijekom ove 2008. godine i nadalje vodit će 
se više računa o financiranju sustava zaštite i 
spašavanja a posebno operativnih snaga te 
službi, pravnih osoba i udruga koje se u 
svojoj djelatnosti bave zaštitom i 
spašavanjem ili neposredno učestvuju u tom 
sustavu. 
 
Eventualno potrebna sredstva navedene 
namjene će biti osigurana po Odluci o 
izmjenama i dopunama Proračuna Općine 
Župa dubrovačka za 2008. godinu. 
 
KLASA: 810-01/08-01/03    
URBROJ: 2117/08-02-08-3 
 
Srebreno, 21. svibnja 2008. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Drago Njavro, dipl. oec., v.r. 
____________________________________ 
 


