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22. 

 
Na temelju članka 111. Zakona o proračunu 
("Narodne novine" br. 87/08) i članka 34. 
Statuta Općine Župa dubrovačka (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj 
8/09), Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka na 7. sjednici Općinskog vijeća 
održanoj dana 25. ožujka  2010. godine 
donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća Konsolidirano 
financijsko izvješće za 2009. godinu. 

 
Konsolidirano financijsko izvješće za 

2009. godinu sastavni je dio ovog zaključka i 
isti se ne objavljuje u Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka nego na oglasnoj 
ploči Općine. 
 
KLASA: 400-06/09-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-10-9 
 
Srebreno, 25. ožujka 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
23. 
 
Na temelju članka 111. Zakona o proračunu 
("Narodne novine" br. 87/08) i članka 34. 
Statuta Općine Župa dubrovačka (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj 
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8/09), Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka na 7. sjednici Općinskog vijeća 
održanoj dana 25. ožujka  2010. godine 
donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća Raspodjelu rezultata 
poslovanja po konsolidiranom financijskom 
izvješću za 2009. godinu.  

 
Raspodjela rezultata poslovanja po 

konsolidiranom financijskom izvješću za 
2009. godinu sastavni je dio ovog zaključka i 
isti se ne objavljuju u Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka nego na oglasnoj 
ploči Općine. 

 
KLASA: 400-06/09-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-10-10 
 
Srebreno, 25. ožujka 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
24. 
 
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu 
("Narodne novine" br. 87/08) i članka 34. 
Statuta Općine Župa dubrovačka ("Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka", br. 8/09), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
7. sjednici održanoj 25. ožujka 2010. godine 
donijelo je  
 

O D L U K U  
o Izmjenama i dopunama Odluke 

o izvršavanju Proračuna Općine Župa 
dubrovačka za 2010. godinu 

 

Članak  1. 
 
U Odluci o izvršenju Proračuna Općine Župa 
dubrovačka za 2010. godinu (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj 
18/09) u Članku 3. mijenja se iznos: 

''50,794.810,00 kuna'',  
a koji sada glasi: 
''49,550.769,17 kuna''. 

 
Članak 2. 

 
U svemu ostalom ranije donesena Odluka 
ostaje na snazi ako nije u suprotnosti s ovom 
Odlukom. 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana 
nakon objave u ''Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka'', a primjenjuje se od 1. 
siječnja 2010. 
 
KLASA: 400-06/09-03/01     
URBROJ: 2117/08-02-10-3 
 
Srebreno, 25. ožujka 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
25. 
 
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (''Narodne 
novine'', broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 
178/04 i 38/09) i članka 34. Statuta Općine 
Župa dubrovačka (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 7. 
sjednici održanoj dana 25. ožujka 2010., 
donijelo je  
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Izmjene i dopune Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2010. godinu 

 
Program gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2010. godinu 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 18/09) mijenja se na 
slijedeći način: 
 

U podnaslovu ''Ulaganja u groblja'' u 
drugom pasusu ''u iznosu od 2.000.000,00 
kn'' mijenja se u ''u iznosu od 2.015.000,00 
kn'', a u iznosu od 1.800.000,00 kn'' mijenja 
se u ''u iznosu od 1.815.000,00 kn''.. 

 
U podnaslovu ''Ulaganja u javno 

prometne površine'' u prvom pasusu, prvoj 
točki ''u iznosu od 100.000,00 kn'' mijenja se 
u ''u iznosu od 85.000,00 kn'', a u petom 
pasusu ''iznose 110.000,00 kn'' mijenja se u 
''iznose 95.000,00 kn''. 
 
 Ove Izmjene i dopune Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2010. godinu stupaju na 
snagu danom objave u ''Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka'', a primjenjivat će 
se tijekom 2010. godine.  
 
KLASA: 363-01/09-01/183     
URBROJ: 2117/08-02-10-3 
 
Srebreno, 25. ožujka 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
26. 
 

Na temelju članka 251. stavak 1. Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji (NN, broj 
76/07 i 38/09) i članka 34. Statuta Općine 
Župa dubrovačka   («Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka», broj 8/09), po 
prethodno pribavljenom mišljenju Turističke 
zajednice Općine Župa dubrovačka, 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
7. sjednici, održanoj 25. ožujka 2010., 
donosi  
 

O D L U K U 
o načinu i vremenu u kojemu nije 

dopušteno obavljati građevinske radove 
na području Općine Župa dubrovačka 

 
Članak 1. 

 
Ovom odlukom uređuje se način i vrijeme 
obavljanja građevinskih radova na području 
Općine Župa dubrovačka, a temeljem 
odredbi Zakona o prostornom uređenju i 
gradnji. 
Općina Župa dubrovačka glede mogućnosti 
obavljanja građevinskih radova tijekom 
turističke sezone dijeli se na tri područja: 
- «A» područje koje obuhvaća naselja: Plat, 
Soline, Zavrelje, Mlini, Srebreno, Kupari i      
Brašina. 
- «B» područje koje obuhvaća naselja: 
Petrača, Čelopeci, Čibača i Mandaljena. 
- «C» područje koje obuhvaća naselja: Buići, 
Makoše, Martinovići, Grbavac, Donji Brgat i    
Gornji Brgat.  
 

Članak 2. 
 
Zabranjuju se svi građevinski radovi na 
području Općine Župa dubrovačka 
nedjeljama, blagdanima i neradnim danima u 
Republici Hrvatskoj te na Dan Općine Župa 
dubrovačka. 
U razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna 
zabranjuju se svi građevinski radovi iskopa 
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(strojnog ili uporabom pneumatskih čekića i 
kompresora) na području «A», a na 
područjima «B» i «C» dopušteno je u 
vremenu od 9 do 14 sati.  
Građevinske, obrtničke i instalaterske radove 
dopušteno je obavljati od 1. lipnja do 30. 
rujna uz sljedeće uvjete: 
Građevinsko-obrtničko-instalaterske radove 
koji se obavljaju alatima na električni pogon 
(električne bušilice, brusilice, male betonske 
miješalice i sl.), na području «A» dopušteno 
je izvoditi u vremenu od 9 do 14 sati, a na 
područjima «B» i «C» dopušteno je izvoditi 
u vremenu od 8 do 14 sati. 
Svi obrtnički radovi koji ne proizvode buku i 
prašinu dopušteni su na područjima «A»,»B» 
i »C» u redovitom radnom vremenu. 
 

Članak 3. 
 
Iznimno u posebno opravdanim okolnostima 
Općinski načelnik može odobriti 
građevinske i ostale radove suprotno 
odredbama članka 2. ove Odluke.  
Rješenje o svakom pojedinačnom slučaju, 
temeljem zahtjeva investitora, donosi Odsjek 
za komunalno gospodarstvo. Rješenje stupa 
na snagu odmah. 

 
Članak 4. 

 
Nadzor nad primjenom ove Odluke provode 
komunalni redari Odsjeka za komunalno 
gospodarstvo. 
Komunalni redar utvrditi će svaku gradnju, 
tj. izvođenje građevinskih radova, njihova 
investitora i izvođača koji obavlja predmetnu 
gradnju ili izvodi građevinske radove 
protivno odredbi članka 2. ove Odluke i 
protiv njega izdati obvezni prekršajni nalog. 
 

Članak 5. 
 

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 
Kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba 
koja kao investitor ili izvođač obavlja 
građevinske radove na području Općine 
Župa dubrovačka protivno odredbama ove 
Odluke. 
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit 
će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi 
novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 Kn. 
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 Kn 
kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba 
koja obavlja drugu samostalnu djelatnost te 
kao investitor ili izvođač obavlja 
građevinske radove na području Općine 
Župa dubrovačka protivno odredbama ove 
Odluke. 
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit 
će se i fizička osoba kao investitor 
novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 Kn. 
 

Članak 6. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u “Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka”. 
 
KLASA: 011-01/10-01/03 
URBROJ: 2117/08-02-10-1 
 
Srebreno, 25. ožujka 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
27. 
 
Na temelju članka 16.  Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (NN, broj 26/03 
– pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 i 38/09) i 
članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09) Općinsko vijeće 
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Općine Župa dubrovačka na 7. sjednici 
održanoj 25. ožujka 2010. godine donijelo je  
 

O D L U K U  
o držanju domaćih životinja  

na području Općine Župa dubrovačka 
 

Članak 1. 
 

Ovom odlukom uređuju se uvjeti i način 
držanja domaćih životinja na području 
Općine Župa dubrovačka imajući u vidu 
interese turizma, prometa, zaštitu čovjekove 
okoline, kao i potrebe građana. 
Pod domaćim životinjama podrazumijevaju 
se kopitari (konji, magarci, mazge, mule), 
papkari (goveda, ovce, koze i svinje), perad 
(kokoši, guske, patke, pure i druga domaća 
perad), kunići i druge životinje koje se drže 
za potrebe domaćinstva. 
Odredbe ove Odluke ne odnose se na pse, 
mačke, divlje životinje, zvijeri i životinje za 
društvo (kućne ljubimce) čiji su uvjeti i 
način držanja uređeni posebnom odlukom. 
 

Članak 2. 
 

Držatelj životinja, u smislu ove Odluke, je 
svaka pravna ili fizička osoba koja kao 
vlasnik, korisnik ili čuvar izravno odgovara 
za zdravlje, smještaj i dobrobit životinje. 
 

Članak 3. 
 

U naseljima Kupari, Srebreno, Mlini, Soline 
i Plat zabranjeno je držanje kopitara, papkara 
i kunića ispod JTC, a u dijelovima ovih 
naselja iznad JTC dozvoljeno je na 
udaljenosti 100 m od najbližeg stambenog 
objekta. 
U ostalim naseljima dozvoljeno je držanje 
kopitara, papkara i kunića na udaljenosti 25 
m od najbližeg stambenog objekta, iznimno i 

na manjim udaljenostima, ukoliko to ne 
smeta susjedima. 
 

Članak 4. 
 

U naseljima Kupari, Srebreno, Mlini, Soline 
i Plat zabranjeno je držanje peradi ispod 
JTC, a u dijelovima ovih naselja iznad JTC 
dozvoljeno je držanje peradi (do 20 komada) 
na udaljenosti 25 m od najbližeg stambenog 
objekta, iznimno i na manjim udaljenostima, 
ukoliko to ne smeta susjedima.  
U ostalim naseljima dozvoljeno je držanje 
peradi (do 50 komada) na udaljenosti od 25 
m od najbližeg stambenog objekta, iznimno i 
na manjim udaljenostima, ukoliko to ne 
smeta susjedima.  
 

Članak 5. 
 

Zabranjeno je držanje kopitara, papkara, 
kunića, peradi i drugih životinja koje se drže 
za potrebe domaćinstva na području Općine 
Župa dubrovačka i to: 
- u zaštitnom pojasu javnih cesta, 
- u pojasu oko groblja čije granice se 
utvrđuju udaljenošću od 100 m od groblja, 
- na udaljenosti manjoj od 100 m od objekata 
u kojima se obavlja ugostiteljska ili 
turistička   djelatnost (hoteli, kampovi, 
restorani, moteli, apartmani, plaže, parkovi i 
sl.) 
- na udaljenosti manjoj od 100 m od objekata 
javnog sadržaja (objekti obrazovanja, 
zdravstva, kulture, sporta, vjerski objekti). 
  
Na udaljenosti većoj od 300 m od stambenih, 
ugostiteljsko-turističkih i objekata javnog 
sadržaja dozvoljena su tovilišta više od: 
- 50 komada peradi, 
- 30 komada koza, ovaca i kunića, 
- 10 komada tovne teladi i junadi, 
-  10 komada odraslih goveda i kopitara, 
-    5 komada svinja. 



Općina Župa dubrovačka               Službeni glasnik broj 3                 Srebreno, 25. ožujka 2010. 
 

 
 

 
6 
 

 

 
Članak 6.  

 
Držatelji životinja dužni su se pridržavati 
slijedećih uvjeta:  

- držati životinje u prostorijama ili 
posebno građenim prostorima, 
odgovarajuće uređenim za svoju 
namjenu koji se moraju redovito 
čistiti i održavati, 

- osigurati uvjete da se neugodni mirisi 
i buka ne šire u okolini – osigurati 
uvjete za očuvanje okoliša, 

- redovito čistiti životinjski otpad i to u 
razdoblju od 01. travnja do 01. 
listopada dva puta tjedno, a u 
preostalom razdoblju jedan put 
tjedno. 

 
Članak 7. 

 
Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 
kuna kaznit će se pravna osoba, novčanom 
kaznom od 2.000,00 kuna fizička osoba 
obrtnik, a 1.000,00 kuna kaznit će se fizička 
osoba za učinjeni prekršaj: 
- ako drži domaće životinje protivno 
odredbama članaka 3., 4., 5. i 6. Odluke. 
Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit 
će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi, 
novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 
kuna. 
  

Članak 8. 
 

Za prekršaje iz članka 7. ove Odluke, kaznu 
na licu mjesta počinjena prekršaja, 
komunalni redar je ovlašten naplatiti 
novčanu kaznu od fizičkih osoba u iznosu od 
500,00 kuna uz izdavanje potvrde. 

 
Članak 9. 

 

Nadzor nad provođenjem ove Odluke 
obavljaju komunalni redari, Odsjeka za 
komunalno gospodarstvo Općine Župa 
dubrovačka. 

 
Članak 10. 

 
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje 
vrijediti Odluka o držanju stoke i peradi 
(“Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka”, broj 3/01). 
 

Članak 11. 
 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u “Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka”. 
 
KLASA: 011-01/10-01/04 
URBROJ: 2117/08-02-10-1 
 
Srebreno, 25. ožujka 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
28. 
 
Na temelju članka 58. stavka 4. Zakona o 
zaštiti životinja („Narodne novine“, broj 
135/06.) i članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka („Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka“, broj 8/09.) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 7. sjednici, 
održanoj 25. ožujka 2010., donijelo je 

 
ODLUKU 

o uvjetima i načinu držanja kućnih 
ljubimaca i načinu postupanja  

s napuštenim i izgubljenim životinjama 
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I. OPĆE ODREDBE 
  

Članak 1. 
  
Ovom se Odlukom propisuju uvjeti i način 
držanja kućnih ljubimaca, način kontrole 
njihova razmnožavanja, uvjeti i način 
držanja vezanih pasa, te način postupanja s 
napuštenim i izgubljenim životinjama na 
području Općine Župa dubrovačka. 
  

Članak 2. 
  

Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, 
imaju slijedeće značenje: 

1. kućni ljubimci su životinje koje 
čovjek drži zbog društva, zaštite i 
pomoći ili zbog zanimanja za te 
životinje, 

2. posjednik kućnog ljubimca je svaka 
fizička ili pravna osoba koja je ko 
vlasnik, korisnik ili čuvar stalno ili 
privremeno odgovorna za zdravlje i 
dobrobit kućnog ljubimca, 

3. neupisani pas je pas poznatog ili 
nepoznatog posjednika koji nije 
registriran sukladno propisima o 
veterinarstvu, 

4. napuštena životinja je ona životinja 
koju je posjednik svjesno napustio, 

5. izgubljena životinja je ona životinja 
koja je napustila posjednika bez 
njegove volje i on je traži, 

6. opasan pas je pas koji je posebnim 
propisima označen kao takav. 

 
Na kućne ljubimce koji pripadaju zaštićenim 
vrstama primjenjuju se i propisi o zaštiti 
prirode. 
Opasni psi kao kućni ljubimci drže se pod 
uvjetima i na način utvrđen posebnim 
propisima. 

  

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH 
LJUBIMACA 

  
Članak 3. 

  
Posjednik kućnog ljubimca dužan je 
životinju držati sukladno propisima o zaštiti 
životinja, veterinarstvu, zaštiti prirode, 
javnom redu i miru, te odredbama ove 
odluke. 

 
Članak 4. 

  
Na području Općine Župa dubrovačka 
zabranjeno je držati kao kućne ljubimce i 
stavljati u promet opasne i potencijalno 
opasne životinjske vrste (prilog 1.) koji je 
sastavni dio ove Odluke. Posjednici takvih 
životinja dužni su u roku od 6 mjeseci od 
dana stupanja na snagu ove Odluke, istima 
naći primjereni smještaj izvan područja 
Općine Župa dubrovačka. 
  

Članak 5. 
  

Zabranjeno je držanje i ostavljanje kućnih 
ljubimaca u zajedničkim prostorijama zgrada 
(stubište, ulaz, dizalo, balkoni, lođe, 
potkrovlja, podrumi, dvorišta i sl.). Kretanje 
kućnih ljubimaca zajedničkim dijelovima 
zgrada i dvorištima zgrada, te čišćenje tih 
prostorija i prostora od fekalija kućnih 
ljubimaca sukladno propisima o vlasništvu, 
zajednički utvrđuju suvlasnici zgrade, 
odnosno korisnici stanova uz suglasnost 
vlasnika. 
 
U slučaju sumnje od izbijanja zaraznih 
bolesti koje se mogu prenijeti sa životinja na 
ljude, zaštitu osoba iz stavka 1. ovog članka 
provode pravne osobe koje obavljaju 
zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni 
radnici u suradnji s nadležnim tijelima 
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sukladno propisima o veterinarskoj 
djelatnosti.  
 

Članak 6. 
  

Posjednik je dužan kontrolirati 
razmnožavanje kućnih ljubimaca i osigurati 
im odgovarajuće, odnosno propisane uvjete 
držanja. 
 
Načini kontrole razmnožavanja kućnih 
ljubimaca mogu biti: čuvanje životinja od 
mogućnosti parenja, sterilizacija ili 
kastracija životinja. 
 

Članak 7. 
  

Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je na 
javnim površinama, te u prostorima i 
prostorijama javne namjene uz dopuštenje 
vlasnika, odnosno korisnika prostora i uz 
odgovarajuće uvjete, osim ako ovom 
Odlukom nije drukčije određeno.  

 
Članak 8. 

  
Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno 
ili na povodcu zabranjeno je kretanje na 
tržnicama, grobljima, dječjim igralištima, 
cvjetnjacima, neograđenim športskim 
terenima, kupalištima, te neograđenim 
dvorištima škola i vrtića  i na drugim javnim 
površinama, gdje bi oni mogli ugroziti 
zdravlje ljudi ili zdravstveno-higijenske 
uvjete, što će se označiti znakom s 
prekriženim likom psa. 
 
Znakove iz stavka 1. ovog članka postavlja i 
održava pravna osoba kojoj to povjeri 
Općina Župa dubrovačka. 

 
Članak 9. 

  

Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz 
ove odluke ne primjenjuje se na pse 
osposobljene za pomoć osobama s posebnim 
potrebama. 
  

Članak 10. 
 
Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri 
svakom izvođenju na javnu površinu Općine 
Župa dubrovačka nositi pribor za čišćenje 
fekalija i očistiti svaku površinu koju njegov 
kućni ljubimac onečisti. 
 
Držanje pasa i mačaka 
  

Članak 11. 
  

Pas koji se drži u neograđenom dvorištu ili 
vrtu mora biti vezan lancem ili biti smješten 
u ograđenom prostoru koji će osigurati da se 
životinja neće moći samostalno udaljiti. 
 
Posjednik ne smije vezati psa na lanac koji je 
kraći od 3 m ili trostruke dužine životinje 
mjereno od vrška repa do vrha njuške, a pri 
određivanju dužine lanca koristi se dužina 
povoljnija za životinju. 

  
Članak 12. 

  
Pas koji se drži u ograđenom dvorištu ili vrtu 
ne mora biti vezan, uz uvjet da ograda 
visinom i čvrstoćom osigurava sigurnost 
prolaznika. 
 
Posjednik koji drži psa na način utvrđen u 
stavku 1. ovog članka mora na vidljivom 
mjestu, staviti oznaku koja upozorava na 
psa, te mora imati ispravno zvono na 
ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima. 

 
Članak 13. 
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Na okućnici obiteljske kuće, vrtu i sličnom 
zemljištu nije dozvoljeno držati više od tri 
odrasla psa, izuzev uzgajivačnica pasa i 
prostora koji su za to registrirani. 
Iznimno dozvoljeno je držati i više od tri psa 
uz suglasnost veterinarske inspekcije.  

 
Članak 14.  

 
Posjednik čiji pas učestalim ili dugotrajnim 
lajanjem ili zavijanjem remeti popodnevni i 
noćni mir, sukladno pravilima kućnog reda i 
mira dužan je odmah poduzeti odgovarajuće 
mjere kako bi spriječio daljnje 
uznemiravanje ili je dužan udaljiti psa. 
 
Posjednici pasa i mačaka dužni su iste držati 
na način da osiguraju uvjete kako se 
neugodni mirisi i buka ne bi  širili u okolinu, 
tj. osigurati uvjete za očuvanje okoliša. 
 

Članak 15. 
  

Posjednik smije izvoditi psa na javne 
površine, te prostore i prostorije javne 
namjene ako je pas propisno označen i na 
povodcu, tako da ne ugrožava sigurnost i 
zdravlje ljudi, drugih životinja i njihovo 
kretanje. 
 
Opasnog psa smije se izvoditi na javne 
površine, te prostore i prostorije javne 
namjene samo  na povodcu i s brnjicom, 
sukladno posebnim propisima. 
  

Članak 16. 
 

Iznimno od odredbe prethodnog članka : 
- pastirski psi mogu se slobodno kretati i 
zadržavati uz stoku na ispaši. 
- lovački psi, uz nadzor svojih držatelja, 
mogu se slobodno kretati i zadržavati u 
granicama lovišta prilikom organiziranog 
lova. 

 
Članak 17. 

 
Zabranjeno je slobodno puštati psa: 

- u parkove i javno-zelene površine 
Općine Župa dubrovačka, koje su u 
sustavu stalnog održavanja i  

- napajati pse na javnim fontanama. 
 

Članak  18. 
 

Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih 
razloga zabranjeno je uvoditi pse u 
građevine javne namjene (zdravstvene, 
prosvjetne, vjerske, kulturne, sportske i 
druge objekte javne namjene), u trgovine, na 
groblja, tržnice, uređena dječja igrališta, 
sportske i rekreacijske terene, sajmove i 
javne skupove, plaže, kupališta i slično. 
 
Uvođenje pasa u vozila javnog prijevoza 
regulirat će se naknadno posebnom 
odlukom. 
  

Članak 19. 
  

Pravne osobe za zaštitu životinja kojima 
Općina Župa dubrovačka odobri postavljanje 
hranilišta za mačke na javnim površinama, 
dužne su mačke o kojima se skrbe kastrirati, 
cijepiti i očistiti od nametnika, te ih označiti 
u skladu s pravilima veterinarske struke. 
 
U slučaju sumnje od izbijanja zaraznih 
bolesti koje se mogu prenijeti sa mačaka na 
ljude zaštitu građana provode pravne osobe 
koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i 
privatni zdravstveni radnici u suradnji s 
nadležnim tijelima utvrđenim propisima o 
veterinarskoj djelatnosti. 
 
Ako se pravna osoba ne skrbi o mačkama na 
način utvrđen u stavku 1. ovog članka, 
hranilište će biti uklonjeno o njenom trošku. 
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III. POSTUPANJE S NEUPISANIM 
PSIMA TE NAPUŠTENIM I 
IZGUBLJENIM  ŽIVOTINJAMA 
 

Članak 20. 
 
Pse nad kojima nisu provedene mjere za 
sprječavanje i suzbijanje zaraznih i nametničkih 
bolesti, ali i pse i mačke lutalice, hvataju 
zaposlenici pravne osobe kojoj to povjeri Općina 
Župa dubrovačka. 
 
Psom lutalicom u smislu ove Odluke smatra se 
pas koji se zatekne na ulicama ili drugim 
javnim površinama, a uz njega nije njegov 
posjednik, ali i pas stariji od 4 mjeseca koji nije 
upisan u registar pasa, te svaki napušteni i 
izgubljeni pas. 
 
Mačkom lutalicom u smislu ove odluke smatra 
se svaka mačka koja se duže vrijeme zadržava 
na javnoj površini, a nema vlasnika. 
 
Mačke u dvorištima ili oko stambenih zgrada 
za koje se brinu stanari tih zgrada, a ne postoji 
sumnja glede zaraženosti zaraznim bolestima, 
pod zaštitom su pravnih osoba iz članka 18. 
stavka 1. i ne smatraju se mačkama lutalicama. 
 

Članak 21. 
 
Psi i mačke iz prethodnog članka hvataju se na 
najprikladniji, uobičajeni način, sukladno Zakonu 
o  zaštiti životinja. 
 
Hvatanje pasa i mačaka provode zaposlenici 
pravne osobe kojoj to povjeri Općina Župa 
dubrovačka. 
 
Pravna osoba kojoj to povjeri Općina Župa 
dubrovačka dužna je mjesečno, pismeno 
izvještavati Odsjek za komunalno 

gospodarstvo o broju uhvaćenih pasa i mačaka 
za protekli mjesec. 
 

Članak 22. 
 

Skupljanje, prevoženje i smještaj napuštenih 
i izgubljenih životinja osigurava pravna 
osoba kojoj to povjeri Općina Župa 
dubrovačka, sukladno propisima o zaštiti 
životinja i veterinarstvu, te uz primjenu 
suvremene opreme. 
 
IV. NADZOR  

 

Članak 23. 
  

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode 
veterinarski inspektori Ministarstva 
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 
odnosno komunalni redari Odsjeka za 
komunalno gospodarstvo Općine Župa 
dubrovačka. 

 
 

V. NOVČANE KAZNE  
 

Članak 24. 
  

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 
kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba 
ako: 

1. izvede kućnog ljubimca na javne 
površine i prostore gdje je to 
zabranjeno (članak 8. stavak 1. i 
članak 17.), 

2. ne nosi pribor za čišćenje fekalija i 
ne očisti površinu koju njegov kućni 
ljubimac onečisti (članak 10.), 

3. izvede na javne površine psa 
suprotno odredbama članak 15., 

4. ako na drugi način ne poštuje ostale 
odredbe ove Odluke. 

 
Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kaznit 
će se za prekršaj roditelj ili skrbnik osobe 
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koja u vrijeme počinjenja prekršaja iz stavka 
1. ovog članka nije navršila četrnaest godina 
života, ako je taj prekršaj u izravnoj vezi s 
propuštenim nadzorom roditelja ili skrbnika. 

  
Članak 25. 

  
Komunalni redar može naplaćivati novčanu 
kaznu utvrđenu člankom 24. ove Odluke na 
mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog 
naloga, uz izdavanje potvrde, sukladno 
zakonu i ovoj Odluci. 
 
Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti 
novčanu kaznu na mjestu počinjenja 
prekršaja, izdat će mu se obavezni prekršajni 
nalog, s uputom da novčanu kaznu mora 
platiti u roku od osam dana od dana 
uručenja, odnosno dostave prekršajnog 
naloga. 

  
 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 26. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
vrijediti Odluka o držanju i zbrinjavanju 
pasa i mačaka („Službeni glasnik 
dubrovačko-neretvanske županije“, broj 
7/98.) 

  
Članak 27. 

  
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u „Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka“. 
 
KLASA: 011-01/10-01/05 
URBROJ: 2117/08-02-10-1 
 
Srebreno, 25. ožujka 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 

 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
29. 
 
Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o 
zaštiti i spašavanju (NN br., 
174/04, 79/07 i 38/09) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka („Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka“, broj 8/09), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
7. sjednici održanoj 25. ožujka 2010. godine, 
donijelo je 

 
SMJERNICE 

ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA 
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU 

OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA U 2010.  
 

 

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 2010. 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 
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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 2010. 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 

 
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 2010. 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 2010. 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 2010. godinu. 
 
KLASA: 810-01/10-01/01 
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URBROJ: 2117/08-02-10-1 
 
Srebreno, 25. ožujka 2010. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
30. 
 
Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o 
zaštiti i spašavanju (NN br., 
174/04, 79/07 i 38/09) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka („Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka“, broj 8/09), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
7. sjednici održanoj 25. ožujka 2010. godine, 
donijelo je 
 
 

ANALIZU STANJA 
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA 

PODRUČJU 
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA U 2009. 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, 79/07 i 38/09) 
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 
 

Sustav zaštite i spašavanja na 
području Općine Župa dubrovačka 
organiziran je sukladno odredbama Zakona 
o zaštiti i spašavanju. Općina Župa 
dubrovačka je donijela i provodi slijedeće 
akte iz područja zaštite i spašavanja: 
 

 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, 

 Izradu nove Procjenu ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša od opasnosti, 
nastanka i posljedica velikih nesreća 
i katastrofa kao i Plan zaštite i 
spašavanja Općina Župa dubrovačka 
je ugovorila sa tvrtkom Elkron d.o.o. 
iz Pule u lipnju 2009. godine,   

 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. 
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godine: 
 Plan zaštite od požara za Općine 

Župa dubrovačka, koji je Općinsko 
vijeće Općine župa dubrovačka, 
donijelo na svojoj 24. sjednici 
održanoj dana 10. ožujka 2004. 
godine, 

 Odluka o osnivanju postrojbe civilne 
zaštite Općine Župa dubrovačka, 
koju je Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka, donijelo na 31. sjednici 
održanoj dana 02. travnja 2009. 
godine; 

 Odluku o osnivanju Povjerenstva za 
procjenu šteta od elementarnih 
nepogoda; Operativne planove zaštite 
od požara vezane za pripremu i 
provedbu protupožarne sezone 

 Zaključak o imenovanju 
zapovjednika Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Župe 
dubrovačke; 

 Zaključak o imenovanju 
Zapovjedništva zaštite i spašavanja 
koju je Općinski načelnik donio 04. 
kolovoza 2009. godine; 

 Zaključak o prestanku djelovanja 
Zapovjedništva civilne zaštite; 

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

 Operativni  plan 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; 

 Odluka o agrotehničkim mjerama i 
mjerama zaštite od požara na 
poljoprivrednom zemljištu, koju je 
Općinsko vijeće Općina Župa 

dubrovačka donijelo na 28. sjednici 
održanoj 31. srpnja 2008. godine;  

 Ugovor o načinu i uvjetima 
korištenja raspoložive teške 
(građevinske) mehanizacije za 
eventualnu žurnu izradu prosjeka i 
probijanja protupožarnih putova radi 
zaustavljanja širenja šumskog 
požara; 

 Analiza sustava zaštite i spašavanja 
na području Općine Župa dubrovačka 
u 2008. godini;  

 Smjernice za organizaciju i razvoj 
sustava zaštite i spašavanja na 
području Općine Župa dubrovačka u 
2009. godini 

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.STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 
        Rješenjem o imenovanju Stožera 
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 Stožer 
zaštite i spašavanja imenovani su: 

 Mirko Maslać, zamjenik Općinskog 
načelnika – načelnik stožera,  

 Silvio Nardelli načelnik Općine Župa 
dubrovačka – član i zamjenik načelnika 
stožera, 
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 Ivo Lise direktor Groblja Dubac d.o.o. - 
član, 

 Nikola Miloslavić zapovjednik DVD 
Općine Župa dubrovačka - član 

 Irena Džamastagić liječnica u 
Zdravstvenoj stanici Srebreno - član 

       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. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE  
        

Temeljem Zakona o zaštiti i 
spašavanju i Pravilnika o ustrojstvu, popuni 
i opremanju postrojbi CZ i postrojbi za 
uzbunjivanje Općinsko vijeće je u 2009. 
godini. donijelo Odluku o osnivanju 
postrojbe Civilne zaštite opće namjene 
Općine Župa dubrovačka koja bi se sastojala 
od 1 tima, 3 skupine i ukupno 33 pripadnika 
(trideset i tri obveznika CZ). 

Popunjavanje postrojbe vršit će se u 
skladu s spomenutim Pravilnikom. 

Nakon donošenja Procjene 
ugroženosti po novoj metodologiji osnovana 
postrojba CZ će se uskladiti sa elementima 
iz Procjene (vrsta postrojbe i broj 
pripadnika).  
 
1.3. 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, 
b) Plan zaštite od požara Općine Župa 
dubrovačka, 
c) Plan evakuacije i zbrinjavanja turista. 

 
Za angažiranje pokretnina odnosno 

materijalno tehničkih sredstava  pravnih 
osoba u slučaju velikih nesreća i katastrofa, 
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 
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djeluje na području Općine Župa 
dubrovačka.  

       U Postrojbi djeluje 30 operativnih 
članova i 20 pripadnika mladeži. Od 
ukupnog broja  je 6 profesionalaca, koji vrše 
operativno dežurstvo cijele godine i to 24 
sata dnevno u vatrogasnoj sezoni, a u 
ostalom dijelu godine od 07,00 do 21,00 
sati. U slučaju potrebe spremno je 
intervenirati 4 profesionalna i 2 dobrovoljna 
vatrogasaca u jednoj smjeni.  

       Vatrogasna postrojba dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Župa dubrovačka 
raspolaže s 5 vatrogasnih vozila (1 navalno 
vozilo, 1 autocisterna, 1 zapovjedno vozilo, 
1 šumsko vozilo i 1 kombi za prijevoz 
vatrogasaca).  

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

      Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka svojim Proračunom za 2009. 
godinu za rad Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Župa dubrovačka osiguralo je 
sredstva, u iznosu od 1.450,00 kn.  

      U skladu sa Zaključkom Općinskog 
načelnika Općine Župa dubrovačka o 
prihvaćanju ponude i sklapanju Ugovora o 
izradi Procjene ugroženosti civilnog 
stanovništva i materijalnih dobara od 
mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih, 
katastrofa i Plana zaštite i spašavanja Općine 
Župa dubrovačka sa tvrtkom Elkron d.o.o. iz 
Pule iz lipnja 2009. godine tijekom godine 
se radilo na dostavi podataka u cilju izrade 
navedenih dokumenata. 
 
      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 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 
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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 2010. godini je potrebno izraditi 
sve ostale nedostajuće akte 
predviđene     Zakonom o zaštiti i 
spašavanju kao i uskladiti već 
donesene akte sa navedenim 
Zakonom. 
 
Smjernicama za razvoj i organizaciju 

sustava zaštite i spašavanja Općine Župa 
dubrovačka u 2010. god. treba utvrditi 
potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i 
financijska sredstva sa ciljem što 
kvalitetnijeg razvoja istog.  
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