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05. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 21. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 23. veljače 
godine donijelo je  

 
ZAKLJUČAK 

 
1. Odgađa se donošenje 
Zaključka po zahtjevu tvrtke Konel 
d.o.o. br. 012/2012 od 20. siječnja 
2012 za davanje suglasnosti za 
odlaganje materijala iz iskopa s 
gradilišta TS Srđ i pripadajuće 
tunelske cijevi. 
2. Traži se od stručnih službi 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Župa dubrovačka da u roku od dva 
dana od dana donošenja ovog 
Zaključka upute zahtjev podnositelju 
zamolbe u cilju prikupljanja svih 
relevantnih podataka koji mogu 
utjecati na konačnu odluku o davanju 
ili ne davanju tražene suglasnosti 
poput: 
- količini materijala koju se 

namjerava odlagati i mljeti 
(podatak iz glavnog projekta i 
troškovnika), 

- sastav (kategorija) istog 
(materijala), 

- vremenski period u kojem će 
materijal biti odložen, prerađen i 
odvezen, 

- točna namjena viška materijala u 
odnosu na onaj koji će biti 
prerađen i ugrađen u objekte na 
gradilištu TS Srđ, 

- koje instrumente osiguranja je 
potrebito zatražiti i dobiti od 
podnositelja zahtjeva kao jamstvo 
da će po okončanju izgradnje 
objekta TS Srđ korišteni prostor 
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za odlaganje i preradu iskopanog 
materijala biti vraćen u prvobitno 
stanje (stanje prije početka 
eventualnog odlaganja i prerade 
materijala), 

- tumačenje Zakona o rudarstvu 
koji regulira način i uvjete 
iskorištavanja mineralnih sirovina 
(mljevenja, buka, prašina i 
slično),   

- potvrde da su u konkretnom 
slučaju ishođene sve potrebite 
suglasnosti državnih institucija o 
mogućnostima prerade i 
distribucije tako prerađene 
mineralne sirovine,  

- ostale podatke koje drže važnim 
za donošenje konačnog 
Zaključka. 

3. Istovremeno se traži od tvrtke 
Konel d.o.o. i njegovih partnera da se 
do donošenja konačnog Zaključka od 
strane Općinskog vijeća Općine Župa 
dubrovačka, suzdrže od bilo kakve 
pripreme terena, odnosno odlaganja 
materijala na predmetnim česticama, 
jer će u protivnom Općinska redarska 
služba biti primorana izvijestiti 
Državnu inspekciju i zatražiti njezinu 
intervenciju, a Općinsko vijeće će 
bez daljnje rasprave odbiti svaku 
mogućnost izdavanja pozitivne 
suglasnosti po zahtjevu tvrtke Konel 
d.o.o. 
4. Obvezuju se stručne službe da 
u roku od 7 dana od dana usvajanja 
ovog Zaključka izvijeste 
predsjednika Općinskog vijeća o 
poduzetim radnjama i tijeku 
postupka. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Zahtjevom od 20. siječnja 2012. 
tvrtka Konel d.o.o. obratila se Općini Župa 
dubrovačka tražeći suglasnost za izvođenje 
radova privremenog deponiranja materijala, 
iz iskopa tunelske cijevi projekta izgradnje 
trafostanice na Srđu, mljevenja materijala iz 
iskopa u svrhu proizvodnje betona koji se 
ugrađuje u oblogu i portale tunela, na čest. 
zem. 549/17, 549/18, 549/20, 549/22 te na 
dijelove čest. zem 549/30, 4/16, 549/16, 
549/31, 549/32 k.o. Brgat Gornji koje čestice 
su u njihovom vlasništvu i posjedu.  

U postupku koji je prethodio 
donošenju ovog zaključka izvršen je uvid u 
propise koji reguliraju ovu materiju, 
obavljene su usmene konzultacije s gosp. 
Mladenom Ivanovićem, pravnim 
savjetnikom Udruge općina (koji je mišljenja 
da se materijal iz iskopa ne smatra 
građevnim otpadom već sirovinom).  

Isto tako zatražena je dopuna 
zahtjeva od tvrtke Konel d.o.o. na način da 
ista dostavi dokaze o vlasništvu predmetnih 
čestica zemlje kao i garancije da će se 
eventualni viškovi materijala ukloniti u 
primjerenom roku. 

S tim u svezi tvrtka Konel d.o.o. dana 
16. veljače 2012. dostavila je dopunu 
zahtijeva i uz istu priložila dokaze o 
vlasništvu kao i ovjerenu presliku Ugovora 
koji regulira međusobne odnose Prodavatelja 
(tvrtka Konel d.o.o.) i Kupca (Hidroelektra 
niskogradnja d.d.). 

Prema dopunjenom zahtjevu 
deponiranje materijala se vrši na području 
koje je tvrtka Konel d.o.o. kupila u 
stečajnom postupku od tvrtke GP Dubrovnik 
a koje područje je bilo u višegodišnjem 
vlasništvu i posjedu GP-a. 

Izvršen je i uvid u rečeni Ugovor 
između tvrtka Konel d.o.o. i Hidrolektra 
niskogradnja d.d. iz kojeg je razvidno 
(članak 10. Ugovora) da su se Kupac 
(Hidroelektra) i Glavni investitor (HEP 
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Operator distribucijskog sustava d.o.o.) 
obvezali da će višak materijala koji ostane 
na platou Dubac-Dočine nakon 31.12.2012. 
ukloniti o svom trošku u roku od 30 dana.    

Smatrajući da je potrebno dodatno 
objašnjenje pojedinih stavki kao i dodatna 
dopuna zahtjeva riješeno kao u izreci ovog 
Zaključka.   
 
KLASA: 363-01/12-01/11 
URBROJ: 2117/08-02-12-3 
 
Srebreno, 23. veljače 2013. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
06. 
 
Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih 
površina (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka, br. 1/10) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 21. sjednici 
održanoj 23. veljače 2012. godine donijelo je 
 

PLAN I PROGRAM 
KORIŠTENJA DIJELA JAVNIH 

POVRŠINA OPĆINE ŽUPA 
DUBROVAČKA 

 
I. 
 

Planom korištenja javnih površina 
obuhvaćaju se slijedeće čestice zemlje:  
- 738/2, 748/2, 750/3, 741/1, 752/2, 747, 

738/1, 739/2, 436/3, 782/4, 1525/1, 
808/1, 1423/3, 456/1 i 775/6 sve K.O. 
Brašina, čest. zem. 333/3 i 1072 K.O. 
Čibača, čest. zem. 84/1 K.O. Zavrelje, 
čest. zem. 732 i 835/5  K.O. Soline.  

 
II. 

 
Programom korištenja javnih 

površina utvrđuje se namjena kako slijedi: 
 

- čest. zem. 738/2 K.O. Brašina na platou 
bivšeg kioska - za postavljanje prodajnih 
štandova trgovačke, odnosno trgovačko-
ugostiteljske namjene (7 komada);  

- na čest. zem. 747 K.O. Brašina u naravi 
na dijelu Parka Srebreno ugostiteljski 
objekt površine 24 m2     

- čest. zem. 747 K.O. Brašina uz 
ugostiteljski objekt u Parku Srebreno - 
površine 100 m2 za postavljanje 
ugostiteljskih stolova; 

- dio čest. zem. 747 K.O. Brašina površine 
45 m2 u dijelu Parka Srebreno (tzv. 
prostor Puntižela) za postavljanje stolova 
za prijenosna računala, te za postavljanje 
hladnjaka za prodaju sladoleda (Ledo 
škrinja); 

- dio čest. zem. 747 K.O. Brašina površine 
4 m2, u dijelu parka Srebreno za 
postavljanje štanda za prodaju suvenira;  

- čest. zem. 752/2 K.O. Brašina uz šetnicu 
iznad manje plaže 3 x po 5 m2  ukupno 
(15 m2) za prodaju sladoleda, kokica, 
kukuruza, i sl.  (park Srebreno), 

- dio čest. zem. 775/6 K.O. Brašina,  uz 
ulicu kroz Srebreno, tri mjesta za  
prodaju: 
a/ rukotvorina, suvenira, izradu portreta i 
sl.,  
b/ prodaju palačinaka, kukuruza 
(pečenog i kuhanog ) i kokica,   
c/ prodaju kukuruza (pečenog i kuhanog) 
i kokica, 

- dio čest. zem. 808/1 K.O. Brašina, ispred 
čest.zgr. 252, u površini od 40 m², za 
postavljanje ugostiteljskih stolova,  

- čest. zem. 436/3  K.O. Brašina, uz 
pristupnu cestu za Mline 17 parking 
mjesta,  
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- čest. zem. 741/1 K.O. Brašina uz 
pristupnu cestu za Mline 6 parking 
mjesta, 

- čest. zem. 748/2 K.O. Brašina uz 
pristupnu cestu za Mline 14 parking 
mjesta, 

- čest. zem. 752/2 K.O. Brašina uz 
pristupnu cestu za Mline 20 parking 
mjesta, i to: 
1 x 7; 1 x 2; 1 x 5; 2 x 3; parking mjesta, 

- čest. zem. 1525/1 K.O. Brašina, cesta 
kroz Mline / kod VK Gusar / 10 parking 
mjesta, 

- čest. zem. 1525/1 K.O. Brašina, cesta 
kroz Mline / ispred HE Zavrelje / 5 
parking mjesta, 

- čest. zem. 1525/1 K.O. Brašina, uz cestu 
za Mline / kod garaže Turčić / 2 parking 
mjesta, 

- čest. zem. 84/1 K.O. Zavrelje uz cestu 
kroz Mline   10 parking mjesta, 

- dio čest. zem. 752/2 K.O. Brašina uz 
pristupnu cestu za Mline – 63 m2 za 
postavljanje ugostiteljskih stolova, 

- čest. zem. 732  K.O. Soline, 5 parking 
mjesta, 

- čest. zem. 835/5  K.O. Soline, 2 parking 
mjesta, 

- dio čest. zem. 1423/3 K.O. Brašina, 2 
parking mjesta, 

- dio čest. zem. 782/4 K.O. Brašina – 12 
m2 za postavljanje ugostiteljskih stolova,  

- dio čest. zem. 1072 K.O. Čibača – 
površine 18 m2 za postavljanje kioska za 
prodaju novina, cigareta i sl. robe i 
kioska za uslužnu djelatnost (osiguranje, 
agencija i sl.), 

- dio čest. zem. 738/2 K.O. Brašina, iza 
Banja - površine 9 m2 za postavljanje 
kioska za prodaju novina, cigareta i sl. 
robe, 

- čest. zem. 333/3 K.O. Čibača - za 
postavljanje više kioska različite 
namjene, 

- dio čest. zem. 84/1  K.O. Zavrelje – 37 
m² za postavljanje ugostiteljskih stolova. 

 
III. 

 
Ovaj Plan i program korištenja dijela 

javnih površina Općine Župa dubrovačka 
stupa na snagu danom donošenja, a objaviti 
će se u ''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka''. 
 

IV. 
 

Stupanjem na snagu ovog Plana i 
programa prestaje važiti Plan i program 
korištenja dijela javnih površina Općine 
Župa dubrovačka (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', broj 8/11). 
 
KLASA:   363-05/12-01/02 
URBROJ: 2117/08-02-12-1 
 
Srebreno, 23. veljače 2012. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
07. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 21. sjednici 
održanoj 23. veljače 2012. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka Dječjem vrtiću Župa dubrovačka 
daje prethodnu suglasnost na Pravilnik o 
Izmjenama i dopunama Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada. 



Općina Župa dubrovačka               Službeni glasnik broj 2                Srebreno, 23. veljače 2012. 
 

 
 

 
5 
 

 

 
KLASA: 601-01/08-01/01    
UR.BROJ: 2117/08-02-12-4   
           
Srebreno, 23. veljače 2012. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
08. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 21. sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 23. veljače 
2012. godine donijelo je  

 
Z A K L J U Č A K 

 
Prihvaća se ponuda gosp. Pera 

Kleškovića za kupnju cca 15 m2 čest. zem. 
684/2 k.o. Brašina, s tim da će se točna 
površina utvrditi na temelju parcelacijskog 
elaborata. 

Prihvaća se prijedlog gosp. Pera 
Kleškovića da se na ime kupoprodajne 
naknade izvedu slijedeći radovi: 
- ukloni postojeći kameno betonski zid; 
- obavi iskop i odvoz zemlje koja je iza 
navedenog zida, 
- izgradi betonska podloga u visini postojeće 
podloge ispred poslovnih prostora, 
- izdignu dva šahta za vodu, 
- izgrade potporni zidovi obodno za 
sprječavanje odrona zemlje, vodeći posebno 
računa da se reklama za auto kamp izmjesti 
sa postojećeg na novi potporni zid pored 
rampe za ulaz, 
- označi isprekidana crta kolnika u ulici Dr. 
F. Tuđmana kako bi se omogućio ulaz/izlaz 
na parcelu imenovanoga iz oba smjera, 

- cijelom dužinom postave spušteni rubnjaci 
zbog mogućnosti prijelaza vozilima na 
parcelu imenovanog i pristup novom 
parkingu. 

Prije zaključenja konačnog Ugovora 
o kupoprodaji dijela nekretnine ugovorne 
strane zaključiti će Predugovor o 
kupoprodaji dok se ne ispune formalni uvjet 
za zaključenje Ugovora (nekretnina je 
opterećena zalogom). 

Obvezuje se gosp. Pero Klešković da 
nekretninu koja je predmet kupoprodaje 
oslobodi prava zaloga do 30. rujna 2012. 
godine, a svakako prije zaključenja 
konačnog Ugovora o kupoprodaji. 

Ugovor o kupoprodaji predmetnog 
dijela čestice zemlje 864/2 k.o. Brašina 
zaključiti će se u momentu završetka radova 
na rekonstrukciji ulice Dr. F. Tuđmana, a 
parcelacija navedene čestice zemlje će se 
provesti po ishođenju akta o gradnji jedne od 
ugovornih strana. 

 
KLASA: 340-01/11-01/04       
URBROJ: 2117/08-02-12-3 
 
Srebreno, 23. veljače 2012.  

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
09.  
 
Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o 
zaštiti i spašavanju (NN br., 
174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 34. 
Statuta Općine Župa dubrovačka („Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka“, broj 
8/09), Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka na 21. sjednici održanoj 23. 
veljače 2012. godine, donijelo je 
 



Općina Župa dubrovačka               Službeni glasnik broj 2                Srebreno, 23. veljače 2012. 
 

 
 

 
6 
 

 

 

ANALIZU STANJA 
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

NA PODRUČJU OPĆINE  
ŽUPA DUBROVAČKA U 2011.  

 
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, 38/09 i 
127/10) 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 stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša od opasnosti, nastanka i 
posljedica velikih nesreća i katastrofa 
Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka donijelo na svojoj 16. 
sjednici održanoj dana 20. srpnja 
2011. godine, 

 Izradu Plana zaštite i spašavanja 
Općina Župa dubrovačka je 
ugovorila sa tvrtkom Elkron d.o.o. iz 
Pule u lipnju 2009. godine i isti je 
pred donošenjem,   

 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: 

 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, 

 Odluku 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 
Zapovjedništva zaštite i spašavanja 
koju je Općinski načelnik donio 04. 
kolovoza 2009. godine; 
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 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; 

 Plan pozivanja Stožera zaštite i 
spašavanja Općine Župa dubrovačka, 
koji je Općinski načelnik donio 15. 
lipnja 2010. godine; 

 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; 
Općina Župa dubrovačka je kroz 

proteklu godinu uredno i u zakonom 
propisanom opsegu financirala 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, 

 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 Plana zaštite i 
spašavanja po novoj metodologiji osnovana 
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postrojba CZ će se uskladiti sa elementima 
iz Plana (vrsta postrojbe i broj pripadnika).  

 

     
 1.3. PREVENTIVA I PLANOVI CZ 
 
          Do donošenja novog Plana zaštite i 
spašavanja za područje Općine Župa 
dubrovačka, primjenjivati će se: 
 
a) Procjena 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, 
Općinski načelnik, 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, Općinski 
načelnik, 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 6 profesionalaca, koji 
obavljaju operativno dežurstvo cijele godine 
i to 24 sata dnevno u vatrogasnoj sezoni, a u 
ostalom dijelu godine od 07,00 do 15,00 
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 2011. 
godinu za rad Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Župa dubrovačka osiguralo je 
sredstva, u iznosu od 1.595.000,00 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 
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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. Navedenu Procjenu 
je Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka 
donijelo na svojoj 16. sjednici održanoj dana 
20. srpnja 2011. Godine, a Plan je pred 
samim usvajanjem. 
 

Temeljem istaknutog može se 
utvrditi 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, 
- Gorske služba spašavanja, 
- Veterinarske stanice iz Dubrovnika,  
- Vodovoda Dubrovnik d.o.o., 
- Komunalnog društva 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 2012. 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 2012. god. treba utvrditi 
potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i 
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financijska sredstva sa ciljem što 
kvalitetnijeg razvoja istog.  
 
KLASA: 810-01/12-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-12-1 
 
Srebreno, 23. veljače 2012.    

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
10. 
 
Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o 
zaštiti i spašavanju (NN br., 
174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 34. 
Statuta Općine Župa dubrovačka („Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka“, broj 
8/09), Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka na 21. sjednici održanoj  23. 
veljače 2012. godine, donijelo je 

 

SMJERNICE 
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA 
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU 

OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA U 2012.  
 

 

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 2012. 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 2012. 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 
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Od udruga koje su od interesa za zaštitu i 
spašavanje na području Općine Župa 
dubrovačka djeluju: 
- Lovačko društvo Župa, Mandaljena, 
- Športsko-ribarski klub Felun, Zavrelje, 
- Ronilački klub Župa dubrovačka, Mlini. 
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 unaprjeđenje 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 
sudjeluje u onima koje su od obostranog 
interesa što će se činiti i ubuduće. 
 

5. ZAKONSKA REGULATIVA 
SUSTAVA ZAŠTITE I 
SPAŠAVANJA 

 
Tijekom 2012. 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 2012. 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 sudjeluju u tom 
sustavu. 
 
Eventualno potrebna sredstva za navedene 
namjene će biti osigurana po Odluci o 
izmjenama i dopunama Proračuna Općine 
Župa dubrovačka za 2012. godinu. 
 
KLASA: 810-01/12-01/02 
URBROJ: 2117/08-02-12-1 
 
Srebreno, 23. veljače 2012.  

 
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 Ivo Miletić, dipl. ing., v.r. 
 
 
11. 
 
Na temelju članaka 7., 9. i 29. Zakona o 
zaštiti i spašavanju (NN, br. 174/04, 79/07, 
38/09 i 127/10), članaka 3. i 8. Pravilnika o 
ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi CZ 
i postrojbi za uzbunjivanje (NN, br. 111/07) 
i članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(„Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka“, broj 8/09) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 21. sjednici 
održanoj 23. veljače 2012. godine, donijelo je  
 

O D L U K U  
o osnivanju postrojbe Civilne zaštite opće 

namjene Općine Župa dubrovačka 
 
 

1. Osniva se postrojba Civilne zaštite 
opće namjene za područje Općine 
Župa dubrovačka čija je svrha 
pružanje potpore u provođenju mjera 
zaštite i spašavanja koje provode 
operativne snage, te provođenje 
mjera civilne zaštite.  
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2. Postrojba se sastoji od 1 skupine, 3 
ekipe što ukupno čini 16 pripadnika. 

 
3. Popuna postrojbe vrši se u skladu sa 

člankom 9. citiranog Pravilnika. 
 

4. Popunjavanje postrojbe, njeno 
opremanje i osposobljavanje vršit će 
se sukladno usvojenim smjernicama 
za razvoj sustava zaštite i spašavanja, 
koje donosi Općinsko vijeće na 
prijedlog Stožera zaštite i spašavanja 
općine Župa dubrovačka. 

 
5. Danom stupanja na snagu ove odluke 

prestaje vrijediti Odluka o osnivanju 
postrojbe Civilne zaštite Općine 
Župa dubrovačka „Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka“, broj 5/09.  
 

6. Ova Odluka stupa na snagu osam 
dana nakon objave u „Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka“. 

 
KLASA: 810-01/09-01/06 
URBROJ: 2117/08-02-12-2 
 
Srebreno, 23. veljače 2012. 

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


