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01. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09 i 6/13) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 7. sjednici 
održanoj 27. veljače 2014. godine donijelo je  

 
ZAKLJUČAK 

 
 U Zaključku Općinskog vijeća 
Općine Župa dubrovačka KLASA: 947-
01/13-01/15, URBROJ: 2117/08-02-13-3, od 
19. prosinca 2013. (''Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka'', broj 26/13) iza riječi 
''Mišiću'' dodaje se: 
'', Mari Mišić i Đuru Mišiću svi'' 
 
 Ovaj Zaključak objaviti će se u 
''Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka''. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
 Zamolbom od 27. prosinca 2013. 
Vlaho Mišić obratio se Općini Župa 

dubrovačka tražeći da se u Zaključku o 
prodaji nekretnine 1442/1 Z.UL. 53 k.o. 
Brašina unesu i imena kupaca Mare i Đura 
Mišić koje je greškom ispustio u zamolbi za 
kupnju iste. 

Obzirom da se na ovaj način ne 
mijenja bit usvojenog Zaključka niti ima bilo 
kakve štete po interese Općine to je riješeno 
kao u izreci. 
 
KLASA: 947-01/13-01/15 
URBROJ: 2117/08-02-14-8 
 
Srebreno, 27. veljače 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
02. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 08/09 i 6/13), i članka 
103. Zakona o cestama (''Narodne novine'', 
broj: 84/11), Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka na 7. sjednici Općinskog vijeća 
održanoj dana 27. veljače 2014. godine 
donijelo je  
 

O D L U K U 
o ukidanju statusa javnog dobra  

dijela nekretnine (puta) 
 

I 
Utvrđuje se da je trajno prestala potreba 
korištenja čest. zem. 1423/28 z.ul. 53 k.o. 
Brašina. 
 

II 
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Slijedom utvrđenog u točci I. ukida se status 
javnog dobra u općoj uporabi (puta) čest. 
zem. 1423/28 z.ul. 53 k.o. Brašina. 
 

III 
Općinski sud u Dubrovniku kao 
zemljišnoknjižni sud provest će ovu Odluku 
u zemljišnim knjigama na način da će na 
nekretnini iz točke I. ove Odluke uknjižiti 
pravo vlasništva Općine Župa dubrovačka, 
uz prethodno brisanje uknjižbe iste 
nekretnine kao javnog dobra (puta). 
 

IV 
Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja. 
 
KLASA: 947-01/13-01/75 
URBROJ: 2117/08-02-14-2 
 
Srebreno, 27. veljače 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
03. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09 i 6/13) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 7. sjednici 
održanoj 27. veljače 2014. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća tekst javnog natječaja 
za prodaju čest. zem. 1423/28 z. ul. 53 k.o. 
Brašina po najnižoj cijeni od 1.387,60 kuna 
po metru četvornom ili za 365 čm 
506.477,36 kuna ukupno. 

Javni natječaj objaviti će se u 
Narodnim novinama. 

 
Troškove procjene ovlaštenog 

sudskog vještaka, objave javnog natječaja i 
eventualnog poreza snosi kupac nekretnine. 

 
U Povjerenstvo za provedbu natječaja 

imenuju se Josip Perić, Boris Pleština i Ines 
Šalaj. 

 
Ovlašćuje se općinski načelnik da s 

najpovoljnijim ponuditeljem zaključi 
Ugovor o kupoprodaji. 

 
Ovaj Zaključak objaviti će se u 

Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka. 
 
KLASA: 947-01/13-01/75 
URBROJ: 2117/08-02-14-3 
 
Srebreno, 27. veljače 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
04. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09 i 6/13) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 7. sjednici 
održanoj 27. veljače 2014. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 
 Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća tekst javnog natječaja 
za prodaju 4/60 dijelova čest. zem. 589, 590, 
591, 572/1, 572/2 i 563 sve z. ul. 79 k.o. 
Čibača po najnižoj cijeni od 229,67 kuna po 
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metru četvornom ili za 162 čm 37.329,53 
kuna ukupno. 
 

Javni natječaj objaviti će se u 
Narodnim novinama. 

 
Troškove procjene ovlaštenog 

sudskog vještaka, objave javnog natječaja i 
eventualnog poreza snosi kupac nekretnine. 

 
U Povjerenstvo za provedbu natječaja 

imenuju se Josip Perić, Boris Pleština i Ines 
Šalaj. 

 
Ovlašćuje se općinski načelnik da s 

najpovoljnijim ponuditeljem zaključi 
Ugovor o kupoprodaji. 

 
Ovaj Zaključak objaviti će se u 

Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka. 
 
KLASA: 947-01/03-01/05 
URBROJ: 2117/08-02-14-8 
 
Srebreno, 27. veljače 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
05. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09 i 6/13) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 7. sjednici 
održanoj 27. veljače 2014. godine donijelo je  

 
ZAKLJUČAK 

 

 Odobrava se prodaju stanova u 
vlasništvu Općine Župa dubrovačka kako 
slijedi: 

- jednosoban stan u nizu ''Srebreno'', 
ulaz A, na II katu, broj 8 od 25,90 m2, čest. 
zgr. 285 k.o. Brašina, po početnoj cijeni od 
30.080,30 Eur-a, protuvrijednost u kunama 
na dan uplate po prodajnom tečaju HNB-a. 

- jednosoban stan u nizu ''Srebreno'', 
ulaz A, u prizemlju, broj 2 od 25,90 m2, 
čest. zgr. 285 k.o. Brašina, po početnoj cijeni 
27.931,71 Eur-a, protuvrijednost u kunama 
na dan uplate po prodajnom tečaju HNB-a. 

- jednosoban stan u nizu ''Srebreno'', 
ulaz D, na I katu, broj 6 od 28,54 m2, čest. 
zgr. 287 k.o. Brašina, po početnoj cijeni 
35.280,27 Eur-a, protuvrijednost u kunama 
na dan uplate po prodajnom tečaju HNB-a. 

 
 Sastavni dio ovog Zaključka je javni 
natječaj za prodaju uvodno navedenih 
stanova. 

 
Tekst natječaja će se objaviti u 

Narodnim novinama. 
  

Zadužuje se Povjerenstvo u sastavu: 
Boris Pleština, predsjednik, Ines Šalaj i Josip 
Perić, članovi za provedbu ovog postupka. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
 Općina Župa dubrovačka u svom 
vlasništvu ima tri stana koja se nalaze u 
kolektivnim stambenim zgradama u naselju 
Srebreno.  

Obzirom da postoje stalni upiti za 
njihovo korištenje, a da njihovo održavanja 
iziskuje opterećenje za Proračun Općine to je 
riješeno kao u izreci. 
 
KLASA: 370-03/02-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-14-8 
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Srebreno, 27. veljače 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
06. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09 i 6/13) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 7. sjednici 
održanoj 27. veljače 2014. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 
 Općina Župa dubrovačka prihvaća na 
dar cjelinu vlasničkog prava novoformirane 
katastarske čestice kčbr. 1545 – cesta 
površine 1073 m2 k.o. Brašina, nastale 
Prijavnim listom, sastavljenim dana 16. 
prosinca 2013. godine, od strane ovlaštene 
geodetske tvrtke Habitat Geo d.o.o. iz 
Dubrovnika, ovjerenim pred Područnim 
uredom za katastar u Dubrovniku, pod klasa: 
932-06/14-02/19. 

 
Ugovor o darovanju predmetne 

nekretnine sastavni je dio ovog Zaključka. 
 
Ovlašćuje se općinski načelnik da 

potpiše rečeni Ugovor o darovanju. 
 
Ovaj Zaključak objaviti će se u 

Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka. 
 
KLASA: 947-01/03-01/05 
URBROJ: 2117/08-02-14-8 
         
Srebreno, 27. veljače 2014. 
  
 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Mato Previšić, v.r.  

 
 
07. 
 
Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih 
površina (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka, br. 1/10) i članka 34. Statuta 
Općine Župa dubrovačka ("Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka" br. 8/09 i 6/13), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
7. sjednici održanoj 27. veljače 2014. 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, 1423/12, 1433/4, 456/7 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, čest. zem. 208/1 K.O. Donji 
Brgat, čest. zem. 171 K.O. Buići  i 971 
K.O. Plat.  

 
II. 

 
Programom korištenja javnih 

površina utvrđuje se namjena kako slijedi: 
 

- čest. zem. 738/2 K.O. Brašina na platou 
bivšeg kioska - za postavljanje prodajnih 
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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 
15 m2 u dijelu Parka Srebreno (tzv. 
prostor Puntižela) za postavljanje stolova 
za prijenosna računala,  

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

- 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. te prodaju suvenira  (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/ spiralnog krumpira, kukuruza 
(pečenog i kuhanog ) i kokica,   
c/ palačinaka, kukuruza (pečenog i 
kuhanog ) i kokica, 

- dio čest. zem. 808/1 K.O. Brašina, ispred 
čest.zgr. 252, u površini od 15 m², za 
postavljanje ugostiteljskih stolova,  

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

- 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. 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. 456/7 K.O. Brašina, (na 
Popolici) 15 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. 208/1 K.O. Donji Brgat – 
2 parking mjesta za autobus, 

- dio čest. zem. 171  K.O. Buići – 1 
parking mjesto za autobus, 

- dio čest. zem. 971 K.O. Plat – 34 m2 za 
postavljanje ugostiteljskih stolova i 5 m2 
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za postavljanje hladnjaka za prodaju 
sladoleda, 

- dio čest. zem. 1433/4 K.O. Brašina – 12 
m2 za postavljanje montažnog kioska za 
prodaju kruha, peciva, kolača, pića i 
slično, 

- dio čest. zem. 738/2 K.O. Brašina – 5 m2 

za postavljanje štanda za prodaju 
sladolednih napitaka i nakita od 
plemenitog čelika, 

- dio čest.zem. 1423/12 K.O. Brašina – 30 
m2 za postavljanje ugostiteljskih stolova.  

 
III. 

 
Ovaj Plan i program korištenja dijela 

javnih površina Općine Župa dubrovačka 
stupa na snagu osam dana od dana objave u 
''Službenom glasniku 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 5/13). 
 
KLASA:   363-05/14-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-14-1 
 
Srebreno, 27. veljače 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
08. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko 

vijeće Općine Župa dubrovačka na 7. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 27. 
veljače 2014. godine donijelo je  
 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
 

I 
 
Zabranjuje se promet motornim vozilima u 
naselju Srebreno ulicom Šetalište Dr. Frana 
Tuđmana i to od zgrade Vila Lada do Banja 
izuzev vozilima sa dozvolom u vremenu od 
1. lipnja 2014. godine do 30. rujna 2014. 
godine.  
Od 1. listopada 2014.g. do 31. svibnja 
2015.g. promet se u istoj ulici ograničava u 
dane vikenda i to od petka u 16:00 sati do 
ponedjeljka u 06:00 sati. 
Iznimno od odredbi iz prethodnih stavaka za 
prometovanje ovom zonom ograničenja 
prometa u hitnim intervencijama nije 
potrebno odobrenje: 
 - vozilima hitne pomoći 
 - vatrogasnim vozilima 
 - vozilima MUP-a 
 - vozilima istražnog suca i  
 - vozilima za otklanjanje elektro, PT 
i vodovodnih kvarova. 
 
Najveća dopuštena brzina kretanja vozila 
pješačkom zonom ograničava se na 20 km/h. 
 

II 
 

Prometovanje zonom ograničenja prometa iz 
točke I. ovog zaključka odobrit će se 
vozilima čija ''ukupna masa'' ne prelazi 5 
tona, a za potrebe: 

1. osoba koje posjeduju garažno ili 
parkirno mjesto u ovoj ulici 

2. osoba koje posjeduju smještajne 
– iznajmljivačke jedinice 

3. dopreme robe za opskrbu 
ugostiteljskih objekata ili 
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prodavaonica (od 06,00 do 9,00 
sati) 

4. prijevoza građevnog materijala, 
te odvoza građevnog i drugog 
otpada 

5. prijevoza pokućstva i ogrijeva 
6. prijevoza radi snimanja i 

održavanja priredbi 
7. državnog, županijskog, 

općinskog i vjerskog protokola 
8. prijevoza umrle osobe 
9. prijevoza članova uže obitelji radi 

odlaska na pogreb 
10. prijevoza teških invalida i 

bolesnih osoba 
 

Osobama koje posjeduju garažno ili parkirno 
mjesto odobrenje se izdaje bez vremenskog 
ograničenja. 
Osobe koje posjeduju vez za plovilo u luci 
Srebreno svoja vozila mogu parkirati na 
obilježenim parking mjestima od zgrade Vila 
Lada do luke Srebreno. 
Odobrenje izdaje Jedinstveni upravni odjel 
Općine Župa dubrovačka. 
 

III 
 
Postavljanje prometne signalizacije kao i 
fiksnih prepreka na početku pješačke zone 
po ovom Zaključku izvršiti će Župa 
dubrovačka d.o.o  - Srebreno, a po nalogu i 
na teret Općine Župa dubrovačka. 
 

IV 
 

Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje 
vrijediti Zaključak o reguliranju prometa u 
naselju Srebreno (Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka broj 7/13). 
 
KLASA: 340-01/14-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-14-3 
 

Srebreno, 27. veljače 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
09. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 7. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 27. 
veljače 2014. godine donijelo je  
 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
 

I 
 
Zabranjuje se promet motornim vozilima u 
naselju Mlini ulicom Šetalište Marka 
Marojice i to od pristaništa Mlini (kod 
objekta vlasništvo hotela Mlini) u smjeru 
depadansa Studenac i ulice Tupina, izuzev 
vozilima  sa dozvolom i to od  1. lipnja 
2014. godine do 30. rujna 2014. godine. 
Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka za 
prometovanje ovom zonom ograničenja 
prometa u hitnim intervencijama nije 
potrebno odobrenje: 
 - vozilima hitne pomoći 
 - vatrogasnim vozilima 
 - vozilima MUP-a 
 - vozilima istražnog suca i  
 - vozilima za otklanjanje elektro, PT 
i vodovodnih kvarova. 
Najveća dopuštena brzina kretanja vozila 
pješačkom zonom ograničava se na 20 km/h. 
 

II 
 

Prometovanje zonom ograničenja prometa iz 
točke I. ovog zaključka odobrit će se 
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vozilima čija ''ukupna masa'' ne prelazi 5 
tona, a za potrebe: 
 

1. odvoza smeća  
2. dopreme robe za opskrbu 

prodavaonica ili ugostiteljskih 
objekata (u razdoblju od 06:00 do 
09:00 sati) 

3. dopreme plina 
4. prijevoza pokućstva i ogrijeva 
5. prijevoza građevnog materijala, 

te odvoza građevnog otpada 
6. prijevoza radi snimanja i 

održavanja priredbi 
7. prijevoza novca i drugih 

vrijednosti 
8. državnog, županijskog, 

općinskog i vjerskog protokola 
9. prijevoza teških invalida i 

bolesnih osoba 
10. prijevoza umrle osobe 
11. prijevoza članova uže obitelji radi 

odlaska na pogreb 
12. osoba koje posjeduju garažno 

/parking/ mjesto u ovoj ulici. 
 
Osobama koje posjeduju garažno mjesto 
odobrenje se izdaje bez vremenskog 
ograničenja. 
Odobrenje izdaje Jedinstveni upravni odjel 
Općine Župa dubrovačka. 
 

III 
 
Postavljanje prometne signalizacije po ovom 
Zaključku izvršiti će Župa dubrovačka d.o.o. 
- Srebreno, a po nalogu i na teret Općine 
Župa dubrovačka. 
 

IV 
 

Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje 
vrijediti Zaključak o reguliranju prometa u 

naselju Mlini (Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka broj 7/13). 
 
KLASA: 340-01/14-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-14-4 
 
Srebreno, 27. veljače 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
10. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09 i 6/13), te članka 9. 
Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti 
na temelju pisanog ugovora (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', br. 23/12, 
15/13, 18/13) Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka je na svojoj 7. sjednici održanoj 
dana 27. veljače 2014. godine donijelo je 
sljedeću 
 

O D L U K U  
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 

povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti 
na temelju pisanog ugovora na Održavanju i 
asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području 

Općine Župa dubrovačke 2014. godini 
 

Članak 1. 
Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda 
ponuditelja TEHNOGRADNJA d.o.o., 
Podgaj 3A, Čajkovica, 20236 Mokošica, 
OIB: 89157818657 u iznosu od 572.319,50 
kn + PDV 25%, što ukupno iznosi 
715.399,38 kn.  
 

Članak 2. 
Općinsko vijeće Općine Župe dubrovačka 
ovlašćuje Općinskog načelnika da zaključi 
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ugovor s ponuditeljem Tehnogradnja d.o.o. o 
povjeravanje obavljanja komunalne 
djelatnosti na temelju pisanog ugovora na 
Održavanju i asfaltiranju nerazvrstanih cesta 
na području Općine Župa dubrovačka u 
2014. godini. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka Općinskog vijeća Općine Župe 
dubrovačke je konačna. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Općinski načelnik Općine Župa dubrovačka 
je na temelju Odluke o obavljanju 
komunalnih djelatnosti na temelju pisanog 
ugovora (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', br.23/12) donio Odluku o 
provođenju javnog natječaja radi odabira 
najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje 
obavljanja komunalne djelatnosti na temelju 
pisanog ugovora na Održavanju i asfaltiranju 
nerazvrstanih cesta na području Općine Župa 
dubrovačka u 2014. godine, te je dana 25. 
siječnja 2014. godine raspisao javni natječaj 
u Dubrovačkom vjesniku i na Oglasnoj ploči 
Općine Župa dubrovačka. 
Javno otvaranje ponuda se održalo dana 
06.02.2014. u 11:00 sati. Do isteka roka za 
dostavu ponuda pristigle su dvije ponude i to 
ponude sljedećih ponuditelja Tehnogradnja 
d.o.o. i Dubrovnik ceste d.d. 
Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda 
povjerenstvo koje je imenovao Općinski 
načelnik Općine Župa dubrovačka sukladno 
Odluci o obavljanju komunalnih djelatnosti 
na temelju pisanog ugovora (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', 23/12, 
15/13, 18/13) ocijenilo je da se ponuda 
ponuditelja Dubrovnik ceste isključuje i neće 
se razmatrati sukladno Odluci o obavljanju 
komunalnih djelatnosti na temelju pisanog 
ugovora (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', 23/12, 15/13, 18/13) budući je 

cijena ponude ponuditelja veća od 
osiguranih sredstava naručitelja. Ponuda 
ponuditelja Tehnogradnja d.o.o. je u skladu s 
uvjetima iz javnog natječaja i dokumentacije 
za nadmetanje, te je prihvatljiva, a prema 
kriteriju najniže cijene ocijenjena 
najpovoljnijom. Slijedom navedenog 
povjerenstvo je predložilo sklapanje ugovora 
o povjeravanju obavljanja predmetne 
komunalne djelatnosti s ponuditeljem 
Tehnogradnja d.o.o. 
 
 
Pouka o pravnom lijeku: 
Protiv ove odluke Općinskog vijeća Općine 
Župe dubrovačke nije dopuštena žalba već se 
može pokrenuti upravni spor pred Upravnim 
sudom Republike Hrvatske u roku 30 dana 
od primitka iste. 
 
KLASA: 340-03/14-01/03 
URBROJ: 2117/08-07-14-8 
 
Srebreno, 27. veljače 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
11. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09 i 6/13), te članka 9. 
Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti 
na temelju pisanog ugovora (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', br. 23/12, 
15/13, 18/13) Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka je na svojoj 7. sjednici održanoj 
dana 27. veljače 2014. godine donijelo je 
sljedeću 
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O D L U K U  

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 
povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti 

na temelju pisanog ugovora na Održavanju 
nogostupa, skalinata, propusta, podzida itd. na 

području Općine Župa dubrovačka u 2014.  
 

Članak 1. 
Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda 
ponuditelja Miletić d.o.o. iz Čilipa, Gabrili 
18, OIB: 76144694565, cijena ponude 
417.822,41 kn, što ukupno iznosi 522.278,02 
kn. 
 

Članak 2. 
Općinsko vijeće Općine Župe dubrovačka 
ovlašćuje Općinskog načelnika da zaključi 
ugovor s ponuditeljem Miletić d.o.o. o 
povjeravanje obavljanja komunalne 
djelatnosti na temelju pisanog ugovora na 
Održavanju nogostupa, skalinata, propusta, 
podzida itd. na području Općine Župa 
dubrovačka u 2014. godini. 

 
Članak 3. 

Ova Odluka Općinskog vijeća Općine Župe 
dubrovačke je konačna. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Općinski načelnik Općine Župa dubrovačka 
je na temelju Odluke o obavljanju 
komunalnih djelatnosti na temelju pisanog 
ugovora (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'' br. 23/12, 15/13, 18/13) donio 
Odluku o provođenju javnog natječaja radi 
odabira najpovoljnijeg ponuditelja za 
povjeravanje obavljanja komunalne 
djelatnosti na temelju pisanog ugovora 
Održavanju nogostupa, skalinata, propusta, 
podzida itd. na području Općine Župa 
dubrovačka u 2014. godini, te je dana 11. 
siječnja 2014. raspisao javni natječaj u 

Dubrovačkom vjesniku i na Oglasnoj ploči 
Općine Župa dubrovačka. 
Javno otvaranje ponuda se održalo dana 
24.01.2014. u 11:00 sati. Do isteka roka za 
dostavu ponuda pristiglo je pet ponuda i to 
ponude sljedećih ponuditelja Miletić d.o.o., 
Barišić gradnja d.o.o., Ivan Batina 
„Mani&Co“, Selak d.o.o. i Tehnogradnja 
d.o.o.  
Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda 
povjerenstvo koje je imenovao Općinski 
načelnik Općine Župa dubrovačka sukladno 
Odluci o obavljanju komunalnih djelatnosti 
na temelju pisanog ugovora (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', br.23/12, 
15/13, 18/13) ocijenilo je da se ponude 
sljedećih ponuditelja Barišić gradnja d.o.o., 
Ivan Batina „Mani&Co“, Selak d.o.o.  
isključuju i neće se razmatrati sukladno čl. 9. 
Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti 
na temelju pisanog ugovora (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'' br. 23/12, 
15/13, 18/13), budući isti nisu dostavili svoju 
ponudu sukladno dokumentaciji za 
nadmetanje, a ponuda ponuditelja 
Tehnogradnja d.o.o. je isključena i neće se 
razmatrati budući je cijena ponude 
ponuditelja veća od osiguranih sredstava 
naručitelja. 
Ponuda ponuditelja Miletić d.o.o. je u skladu 
s uvjetima iz javnog natječaja i 
dokumentacije za nadmetanje, te je 
prihvatljiva, a prema kriteriju najniže cijene 
ocijenjena najpovoljnijom. Slijedom 
navedenog povjerenstvo je predložilo 
sklapanje ugovora o povjeravanju obavljanja 
predmetne komunalne djelatnosti s 
ponuditeljem Miletić d.o.o. 
 
Pouka o pravnom lijeku: 
Protiv ove odluke Općinskog vijeća Općine 
Župe dubrovačke nije dopuštena žalba već se 
može pokrenuti upravni spor pred Upravnim 
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sudom Republike Hrvatske u roku 30 dana 
od primitka iste. 
 
KLASA: 361-01/14-01/01 
URBROJ: 2117/08-07-14-8 
 
Srebreno, 27. veljače 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
12. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09 i 6/13), te članka 9. 
Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti 
na temelju pisanog ugovora (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', br. 23/12, 
15/13, 18/13) Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka je na svojoj 7. sjednici održanoj 
dana 27. veljače 2014. godine donijelo je 
sljedeću 

 
O D L U K U  

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 
povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti 

na temelju pisanog ugovora Nabavu 
građevinskog materijala za održavanje  

javnih površina na području  
Općine Župa dubrovačka u 2014. 

 
Članak 1. 

Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda 
ponuditelja odabire se ponuditelj 
KOMARDA d.o.o., G. Čibača 8, Čibača, 
OIB: 45646420306 u iznosu 313.788,00 
kuna + PDV 25%, što ukupno iznosi 
392.235,00 kuna.  
 

Članak 2. 

Općinsko vijeće Općine Župe dubrovačka 
ovlašćuje Općinskog načelnika da zaključi 
ugovor s ponuditeljem Komarda d.o.o. o 
povjeravanje obavljanja komunalne 
djelatnosti na temelju pisanog ugovora za 
Nabavu građevinskog materijala za 
održavanje javnih površina na području 
Općine Župa dubrovačka u 2014. godini. 
  

Članak 3. 
Ova Odluka Općinskog vijeća Općine Župe 
dubrovačke je konačna. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Općinski načelnik Općine Župa dubrovačka 
je na temelju Odluke o obavljanju 
komunalnih djelatnosti na temelju pisanog 
ugovora (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', br. 23/12, 15/13, 18/13) donio 
Odluku o provođenju javnog natječaja radi 
odabira najpovoljnijeg ponuditelja za 
povjeravanje obavljanja komunalne 
djelatnosti na temelju pisanog ugovora za 
Nabavu građevinskog materijala za 
održavanje javnih površina na području 
Općine Župa dubrovačka u 2014. godini, te 
je dana 01. veljače 2014. godine raspisao 
javni natječaj u Dubrovačkom vjesniku i na 
Oglasnoj ploči Općine Župa dubrovačka. 
Javno otvaranje ponuda se održalo dana 
13.02.2014. u 11:00 sati. Do isteka roka za 
dostavu ponuda pristigla je jedna ponuda i to 
ponuda ponuditelja Komarda d.o.o. 
Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda 
povjerenstvo koje je imenovao Općinski 
načelnik Općine Župa dubrovačka sukladno 
Odluci o obavljanju kumunalnih djelatnosti 
na temelju pisanog ugovora (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', br. 23/12, 
15/13, 18/13) ocijenilo je da je ponuda 
ponuditelja Komarda d.o.o. u skladu s 
uvjetima iz javnog natječaja i dokumentacije 
za nadmetanje, te je prihvatljiva, prema 
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kriteriju najniže cijene ocijenjena 
najpovoljnijom. Slijedom navedenog 
povjerenstvo je predložilo sklapanje ugovora 
o povjeravanju obavljanja predmetne 
komunalne djelatnosti s ponuditeljem 
Komarda d.o.o. 
 
Pouka o pravnom lijeku: 
Protiv ove odluke Općinskog vijeća Općine 
Župe dubrovačke nije dopuštena žalba već se 
može pokrenuti upravni spor pred Upravnim 
sudom Republike Hrvatske u roku 30 dana 
od primitka iste. 
 
KLASA: 363-01/14-01/15  
URBROJ: 2117/08-07-14-6 
                                                
Srebreno, 27. veljače 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
13. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13) i članka 5. 
Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti 
na temelju pisanog ugovora (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj 
23/12, 15/13 i 18/13) , Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 7. sjednici 
održanoj 27. veljače 2014. godine, donijelo 
je slijedeću 
 

O D L U K U 

1. Prihvaća se ponuda - troškovnik 
ponuditelja „BAN-PROMET“ vl. 
Vicka Kristovića iz Srebrenog, 
Kuparska b.b. od 04. veljače 2014. 
godine za obavljanje komunalne 

djelatnosti uklanjanja protupravno 
postavljenih predmeta sa javnih 
površina Općine Župa dubrovačka u 
2014. godini u godišnjem iznosu do 
87.500,00 kuna s PDV-om. 

 
2. Ponuda – troškovnik ponuditelja od 

04. veljače 2014.g. sastavni je dio 
ove Odluke i Ugovora. 
 

3. Ovlašćuje se Općinski načelnik za 
potpis Ugovora s ponuditeljem. 

 
O b r a z l o z e n j e 

 
Sukladno Odluci o obavljanju 

komunalnih djelatnosti na temelju pisanog 
ugovora (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 23/12, 15/13 i 18/13) na 
traženje Općine Župa dubrovačka „BAN-
PROMET“ vl. Vicka Kristovića iz 
Srebrenog, Kuparska b.b. je dana 04. veljače 
2014. dostavio ponudu – troškovnik sa 
jediničnim cijenama za obavljanje 
komunalne djelatnosti uklanjanja 
protupravno postavljenih predmeta sa javnih 
površina Općine Župa dubrovačka u 2014. 
godini u godišnjem iznosu do 87.500,00 
kuna s PDV-om.  

Obzirom da je člancima 3. i 5. 
navedene Odluke propisano da odluku o 
odabiru ponuditelja sukladno odredbama 
Zakona o javnoj nabavi (tzv. bagatelna 
nabava) donosi Općinsko vijeće, a ugovor s 
odabranim ponuditeljem sklapa Općinski 
načelnik riješeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
KLASA: 363-01/14-01/14 
URBROJ: 2117/08-02-14-3 
 
Srebreno, 27. veljače 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
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Mato Previšić, v.r.  
 
 
14. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13) i članka 5. 
Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti 
na temelju pisanog ugovora (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj 
23/12, 15/13 i 18/13) , Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 7. sjednici 
održanoj 27. veljače 2014. godine, donijelo 
je slijedeću 
 

O D L U K U 

1. Prihvaća se Ponuda broj 25 
ponuditelja SIGNALIZACIJA d.o.o. 
iz Dubrovnika, Podgaj 3, Knežica od 
19. veljače 2014. godine za 
obavljanje komunalne djelatnosti 
nabavke prometnih znakova i opreme 
te iscrtavanje horizontalne 
signalizacije na nerazvrstanim 
cestama Općine Župa dubrovačka u 
2014. godini u godišnjem iznosu od 
37.574,38 kuna s PDV-om. 

2. Ponuda ponuditelja broj 25 od 19. 
veljače 2014.g. sastavni je dio ove 
Odluke i Ugovora. 

3. Ovlašćuje se Općinski načelnik za 
potpis Ugovora s ponuditeljem. 

 
O b r a z l o z e n j e 

 
Sukladno Odluci o obavljanju 

komunalnih djelatnosti na temelju pisanog 
ugovora (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 23/12, 15/13 i 18/13) na 
traženje Općine Župa dubrovačka 
SIGNALIZACIJA d.o.o. iz Dubrovnika, 
Podgaj 3, Knežica je dana 19. veljače 2014. 

godine dostavila Ponudu broj 25 za 
obavljanje komunalne djelatnosti nabavke 
prometnih znakova i opreme te iscrtavanje 
horizontalne signalizacije na nerazvrstanim 
cestama Općine Župa dubrovačka u 2014. 
godini u godišnjem iznosu od 37.574,38 
kuna s PDV-om.  

Obzirom da je člancima 3. i 5. 
navedene Odluke propisano da odluku o 
odabiru ponuditelja sukladno odredbama 
Zakona o javnoj nabavi (tzv. bagatelna 
nabava) donosi Općinsko vijeće, a ugovor s 
odabranim ponuditeljem sklapa Općinski 
načelnik riješeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
KLASA: 363-01/14-01/19 
URBROJ: 2117/08-02-14-5 
 
Srebreno, 27. veljače 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
15. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13) i članka 5. 
Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti 
na temelju pisanog ugovora (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj 
23/12, 15/13 i 18/13) , Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 7. sjednici 
održanoj 27. veljače 2014. godine, donijelo 
je slijedeću 
 

O D L U K U 

1. Prihvaća se Ponuda - troškovnik broj 
03/14 od 12. veljače 2014. godine 
ponuditelja „M-design“ vl. Marka 
Miloslavića iz Čibače, Put 
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dragovoljaca domovinskog rata 5 za 
obavljanje komunalne djelatnosti 
označavanja naselja, ulica, trgova i 
zgrada - izrada tablica s kućnim 
brojevima na području Općine Župa 
dubrovačka u 2014. godini u 
godišnjem iznosu do 5.000,00 kuna s 
PDV-om. 

2. Ponuda - troškovnik broj 03/14 od 
12. veljače 2014.g. sastavni je dio 
ove Odluke i Ugovora. 

3. Ovlašćuje se Općinski načelnik za 
potpis Ugovora s ponuditeljem. 
 

O b r a z l o z e n j e 
 

Sukladno Odluci o obavljanju 
komunalnih djelatnosti na temelju pisanog 
ugovora (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 23/12, 15/13 i 18/13) na 
traženje Općine Župa dubrovačka „M-
desigin“ vl. Marka Miloslavića iz Čibače, 
Put dragovoljaca domovinskog rata 5 je dana 
12. veljače 2014. dostavio Ponudu-
troškovnik broj 03/14 sa jediničnim 
cijenama za obavljanje komunalne 
djelatnosti označavanja naselja, ulica, trgova 
i zgrada, tj. izrade tablica s kućnim 
brojevima na području Općine Župa 
dubrovačka u 2014. godini u godišnjem 
iznosu do 5.000,00 kuna s PDV-om.  

Obzirom da je člancima 3. i 5. 
navedene Odluke propisano da odluku o 
odabiru ponuditelja sukladno odredbama 
Zakona o javnoj nabavi (tzv. bagatelna 
nabava) donosi Općinsko vijeće, a ugovor s 
odabranim ponuditeljem sklapa Općinski 
načelnik riješeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
KLASA: 030-07/14-01/02 
URBROJ: 2117/08-02-14-2 
 
Srebreno, 27. veljače 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
16. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13) i članka 5. 
Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti 
na temelju pisanog ugovora (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj 
23/12, 15/13 i 18/13) , Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 7. sjednici 
održanoj 27. veljače 2014. godine, donijelo 
je slijedeću 
 

O D L U K U 

1. Prihvaća se ponuda ponuditelja 
INŽENJERSKI BIRO KNEŽEVIĆ 
d.o.o. iz Dubrovnika, Iva Vojnovića 
31 od 10. siječnja 2014. godine za 
komunalnu djelatnost obavljanja 
stručnog nadzora nad radovima 
redovnog održavanja javne rasvjete 
te montaži i demontaži blagdanske 
rasvjete na području Općine Župa 
dubrovačka za razdoblje od 01. 
siječnja do 31. prosinca 2014. godine 
u godišnjem iznosu od 15.600,00 
kuna bez PDV-a. 

 
2. Ponuda ponuditelja od 10. siječnja 

2014.g. sastavni je dio ove Odluke i 
Ugovora. 
 

3. Ovlašćuje se Općinski načelnik za 
potpis Ugovora s ponuditeljem. 

 
O b r a z l o z e n j e 
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Sukladno Odluci o obavljanju 
komunalnih djelatnosti na temelju pisanog 
ugovora (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 23/12, 15/13 i 18/13) na 
traženje Općine Župa dubrovačka 
INŽENJERSKI BIRO KNEŽEVIĆ d.o.o. iz 
Dubrovnika, Iva Vojnovića 31 je dana 10. 
siječnja 2014. godine  dostavio ponudu za 
komunalnu djelatnost obavljanja stručnog 
nadzora nad radovima redovnog održavanja 
javne rasvjete te montaži i demontaži 
blagdanske rasvjete na području Općine 
Župa dubrovačka za razdoblje od 01. 
siječnja do 31. prosinca 2014. godine u 
godišnjem iznosu od 15.600,00 kuna bez 
PDV-a.   

Obzirom da je člancima 3. i 5. navedene 
Odluke propisano da odluku o odabiru 
ponuditelja sukladno odredbama Zakona o 
javnoj nabavi (tzv. bagatelna nabava) donosi 
Općinsko vijeće, a ugovor s odabranim 
ponuditeljem sklapa Općinski načelnik 
riješeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
KLASA: 310-02/14-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-14-3 
 
Srebreno, 27. veljače 2014. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
17. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09 i 6/13) i članka 5. 
Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti 
na temelju pisanog ugovora (''Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj 
23/12, 15/13 i 18/13) , Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 7. sjednici 

održanoj 27. veljače 2014. godine, donijelo 
je slijedeću 
 

O D L U K U 
 

1. Prihvaća se Ponuda tvrtke Sklop-ing 
d.o.o. iz Mlina, Put dragovoljaca 
domovinskog rata 25 broj 03/14 od 
11. veljače 2014. g. za:  

 
a) obavljanje poslova stručnog 

nadzora nad radovima na 
presvlačenju cesta asfaltom, 
krpljenju rupa i ostalih malih 
održavanja u 2014. godini,  

b) obavljanje poslova stručnog 
nadzora na održavanju ulica, 
šetališta, nogostupa, 
skalinata, potoka, cestovnih 
slivnika i jaraka, rubnjaka i 
staza, izgradnju podzida i 
zidova u 2014. godini,  

c) kontrolu utroška doniranog 
građevnog materijala prema 
zamolbama građana te za 
potrebe komunalnog društva 
Župa dubrovačka d.o.o. u 
2014. godini, 

d) izradu troškovnika radova na 
presvlačenju cesta asfaltom, 
krpljenju rupa i ostalih malih 
održavanja koji se planiraju 
izvesti u 2015. godini, 

e) izradu troškovnika radova na 
održavanju ulica, šetališta, 
nogostupa, skalinata, potoka, 
cestovnih slivnika, jaraka, 
rubnjaka i staza, izgradnju 
podzida i zidova koji se 
planiraju izvesti u 2015. 
godini, 

f) izradu troškovnika donacija 
građevnog materijala prema 
zamolbama građana te za 
potrebe komunalnog društva 
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Župa dubrovačka d.o.o. koji 
se planiraju izvesti u 2015. 
godini, 

       
            sve za razdoblje od 01. veljače do 31. 
prosinca 2014. godine u ukupnom iznosu od 
47.802,84 kuna + PDV. 
 

2. Ponuda tvrtke Sklop-ing d.o.o. broj 
03/14 od 11. veljače 2014. sastavni je 
dio ove Odluke i Ugovora. 

3. Ovlašćuje se Općinski načelnik 
Općine Župe dubrovačka za potpis 
Ugovora s ponuditeljem. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Sukladno Odluci o obavljanju 

komunalnih djelatnosti na temelju pisanog 
ugovora (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 23/12, 15/13 i 18/13) na 
traženje Općine Župa dubrovačka tvrtka 
SKLOP-ING d.o.o. iz Mlina, Put 
dragovoljaca domovinskog rata 25 je dana 
11. veljače 2014. godine  dostavio ponudu 
broj 03/14 za komunalnu djelatnost 
obavljanja stručnog nadzora nad radovima 
na presvlačenju cesta asfaltom, krpljenju 
rupa i ostalih malih održavanja u 2014. 
godini, održavanju ulica, šetališta, 
nogostupa, skalinata, potoka, cestovnih 
slivnika i jaraka, rubnjaka i staza, izgradnju 
podzida i zidova u 2014. godini, kontrolu 
utroška doniranog građevnog materijala 
prema zamolbama građana te za potrebe 
komunalnog društva Župa dubrovačka d.o.o. 
u 2014. godini, izradu troškovnika radova za 
održavanje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta, 
održavanju ulica, šetališta, skalinata, potoka 
i sl. koji se planiraju izvesti u 2015. godini, 
te izradu troškovnika donacija građevinskog 
materijala po zamolbama građana te za 
potrebe komunalnog društva Župa 
dubrovačka d.o.o. koji se planiraju izvesti u 

2015. godini, za razdoblje od 01. veljače do 
31. prosinca 2014. godine u iznosu od 
47.802,84 kuna + PDV. 

Obzirom da je člancima 3. i 5. navedene 
Odluke propisano da odluku o odabiru 
ponuditelja sukladno odredbama Zakona o 
javnoj nabavi (tzv. bagatelna nabava) donosi 
Općinsko vijeće, a ugovor s odabranim 
ponuditeljem sklapa Općinski načelnik 
riješeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
KLASA: 361-01/13-01/36      
URBROJ: 2117/08-01-14-3 
 

Srebreno, 27. veljače 2014.  
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
18. 
 
Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o 
zaštiti i spašavanju (Narodne Novine 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 
i 6/13), Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka na 7. sjednici održanoj 27. 
veljače 2014. godine, donijelo je 
 
 

ANALIZU STANJA 
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA 

PODRUČJU 
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA U 2013.  

 

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 



Općina Župa dubrovačka               Službeni glasnik broj 2                 Srebreno, 27. veljače 2014. 
 

 
 

 
18 
 

 

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, 

 Plana zaštite i spašavanja s 
pripadajućim Planom civilne zaštite 
za područje Općine Župa dubrovačka 
Općinsko vijeće Općine Župa 

dubrovačka je donijelo na svojoj 27. 
sjednici održanoj 16. studenoga 
2012. 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. 
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 21. sjednici 
održanoj dana 23. veljače 2012. 
godine; 

 Odluku o osnivanju određivanju 
operativnih snaga zaštite i spašavanja 
i pravnih osoba od interesa za zaštitu 
i spašavanje, koju je Općinski 
načelnik donio 14. rujna 2012. 
godine; 

 Odluku o imenovanju Stožera zaštite 
i spašavanja koju je Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka, donijelo na 
2. sjednici održanoj dana 31. srpnja 
2013. godine; 

 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; 
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 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 
 
        Odlukom 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,  

 Nikola Miloslavić, zapovjednik DVD 
Općine Župa dubrovačka - član i 

zamjenik načelnika stožera, 
 Niko Benić, Župa dubrovačka d.o.o. – 

član, 
 Ivo Lise, direktor Groblja Dubac d.o.o. 

- 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, a sukladno Planu zaštite i 
spašavanja Općinsko vijeće je u 2012. 
godini donijelo Odluku o osnivanju 
postrojbe Civilne zaštite opće namjene 
Općine Župa dubrovačka koja bi se sastojala 
od 1 skupine, 3 ekipe i ukupno 16 
pripadnika (šesnaest obveznika CZ). 

Popunjavanje postrojbe vršit će se u 
skladu s spomenutim Pravilnikom, a u 
suradnji s Područnim uredom za zaštitu i 
spašavanje Dubrovnik. Ista je oformljena i 
popunjena krajem 2013. godine. 

Opremanje i osposobljavanje 
postrojbe će se vršiti sukladno usvojenim 
smjernicama za organizaciju i razvoj 
sustava zaštite i spašavanja tijekom 2014. 
godine. 
     
1.3. PREVENTIVA I PLANOVI CZ 
 

         Procjenu ugroženosti stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
opasnosti, nastanka i posljedica velikih 
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nesreća i katastrofa Općinsko vijeće Općine 
Župa dubrovačka donijelo na svojoj 16. 
sjednici održanoj dana 20. srpnja 2011. 
godine, a Plan zaštite i spašavanja s 
pripadajućim Planom civilne zaštite za 
područje Općine Župa dubrovačka Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka je donijelo 
na svojoj 27. sjednici održanoj 16. studenoga 
2012. godine. Na temelju navedenih 
dokumenata postupat će se odnosno 
ustrojavati sustav zaštite i spašavanja te 
donositi akti koji proizlaze iz spomenute 
procjene i planova. 
 

        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.  
 

        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 6 vatrogasnih vozila (1 navalno 
vozilo, 1 tehničko 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 2013. 
godinu za rad Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Župa dubrovačka osiguralo je 
sredstva, u iznosu od 2.000.000,00 kn.  

Općina Župa dubrovačka osigurala je 
sredstva za provedbu Plana motrenja, 
čuvanja i ophodnje građevina i površina 
otvorenog prostora za koje prijeti povećana 
opasnost od nastajanja i širenja požara za 
Općinu Župa dubrovačka. 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka je Procjenu ugroženosti od 
požara i tehnoloških eksplozija za Općinu 
Župa dubrovačka kao i Plan zaštite od 
požara za Općinu Župa dubrovačka donijelo 
na svojoj 24. sjednici održanoj dana 10. 
ožujka 2004. godine. 
 
      Temeljem istaknutog može se utvrditi da 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Župa 
dubrovačka zadovoljava sve kriterije koji su 
propisani Zakonom i podzakonskim 
propisima. 
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Također se može istaknuti da je 
vatrogasna postrojba efikasno obavila sve 
zadaće u prethodnoj godini, što je rezultiralo 
uspješnim stanjem protupožarne zaštite na 
području Općine. 
 
3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA 
ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 
 
 U 2013. godini Općina je u 
kontaktima s udrugama građana od značaja 
za zaštitu i spašavanje (HGSS, Lovačko 
društvo „Župa“, Športsko-ribarski klub 
„Felun“, Ronilački klub Župa dubrovačka, 
Gradsko društvo crvenog križa Dubrovnik, 
Udruga dobrovoljnih davatelja krvi s Općine 
Župa dubrovačka „Hvala što postojiš“), 
sukladno podnesenim i prihvaćenim 
razvojnim projektima te podacima koji se 
odnose na daljnje materijalno-tehničko i 
kadrovsko jačanje udruga u dijelu od 
značenja za sustav zaštite i spašavanja, 
utvrdila aktivnosti koje će se financirati iz 
Proračuna Općine Župa dubrovačka u 2013. 
godini. 

4. 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. 

 
Sve obaveze i nositelja zadaća u 

zaštiti i spašavanju utvrđene su Procjenom 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, 
nastanka i posljedica velikih nesreća i 
katastrofa i Planom zaštite i spašavanja s 
pripadajućim Planom civilne zaštite za 
područje Općine Župa dubrovačka.   

 
ZAKLJUČAK 

 
Smjernicama za razvoj i organizaciju 

sustava zaštite i spašavanja Općine Župa 
dubrovačka u 2014. god. treba utvrditi 
potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i 
financijska sredstva sa ciljem što 
kvalitetnijeg razvoja istog.  
 
KLASA: 810-01/14-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-14-1 
 
Srebreno,  27. veljače 2014.  
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
19. 
 
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 
i 6/13), Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka na 7. sjednici održanoj 27. 
veljače 2014. godine, donijelo je 
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SMJERNICE 
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 

spašavanja na području  
Općine Župa dubrovačka u 2014. 

 
 

Prema 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 2014. godini a koje se 
odnose na slijedeće: 
 

 
I. CIVILNA ZAŠTITA 

 
1. Sukladno Procjeni ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša, Planu zaštite i 
spašavanja i Planu civilne zaštite te 
usklađeno s osiguranim financijskim 
sredstvima u Proračunu Općine Župa 
dubrovačka za Stožer, postrojbu i 
druge segmente civilne zaštite 
iskazati prioritete materijalno-
tehničkog razvoja (nabava osobne i 
skupne opreme) te planirati 
provođenje osposobljavanja, 
uvježbavanja i druge aktivnosti.  

2. Za osiguranje uvjeta za provođenje 
evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanja 
ljudi i materijalnih dobara te drugih 
aktivnosti iz mjera zaštite i 
spašavanja za 2014. 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. 

3. Za Stožer zaštite i spašavanja je 
potrebno: 
- konstantno provođenje 

organiziranja sustava zaštite i 
spašavanja, 

- praćenje, planiranje i 
usklađivanje aktivnosti sustava 
zaštite i spašavanja, 

- provođenje zapovijedanja 
snagama zaštite i spašavanja u 
slučaju ukazane potrebe, 

- obučiti članove Stožera zaštite i 
spašavanja u skladu s planom i 
programom obuke Stožera zaštite 
i spašavanja, 

- opremiti članove Stožera 
osobnom i skupnom opremom u 
skladu s raspoloživim sredstvima 
predviđenim Proračunom. 

4. Postrojba civilne zaštite: 
- u suradnji s Područnim uredom 

za zaštitu i spašavanje Dubrovnik 
izvršiti nabavku odora za 
određeni broj pripadnika civilne 
zaštite, te izvršiti obučavanje 
istih. Izvršiti nabavku 
najpotrebnije skupne opreme za 
potrebe civilne zaštite, 

- osigurati materijalna sredstva za 
eventualno angažiranje postrojbe 
civilne zaštite. 

5. Izraditi Financijski plan razvoja 
civilne zaštite za 2014. godinu s 
maksimalnim iznosom od 20.000,00 
kuna. 

 
 

II. VATROGASTVO 
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1. Izvršiti opremanje, osposobljavanje i 
usavršavanje prema planovima 
zaštite od požara. 

2. Izvršiti zadaće u skladu s Programom 
aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za RH u 
2014. godini. 

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

 
III. SKLONIŠTA I SUSTAV 

UZBUNJIVANJA GRAĐANA 
 

1. Kako na području Općine još nema 
niti jedno izgrađeno sklonište 
osnovne zaštite to će se nastojati 
predvidjeti njihova gradnja kod 
izgradnje velikih objekata. 

2. Za „pomoćna skloništa“ se ne 
predviđaju posebne aktivnosti i 
projekti osim ako to neke izvanredne 
okolnosti ne budu zahtijevale. 

3. Vlasnici i korisnici objekata u kojima 
se okuplja veći broj ljudi (škole, 
vrtići, sportske dvorane, stadioni i sl.) 
dužni su uspostaviti i održavati 
odgovarajući sustav uzbunjivanja 
građana, te ga povezati sa 
jedinstvenim Državnim centrom 112. 

4. Treba istaknuti obavijest o 
telefonskom broju i znakove za 
uzbunjivanje na vidljivom mjestu na 
svim javnim ustanovama i 
stambenim zgradama. 

5. U suradnji s Državnom upravom za 
zaštitu i spašavanje i korisnicima 
prostora treba nadograditi i uvezati 
sustav uzbunjivanja. 
 

IV. UDRUGE GRAĐANA OD 
ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I 
SPAŠAVANJE 

 
1. 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, 
- HGSS Dubrovnik, 
- Gradsko društvo crvenog križa 

Dubrovnik, 
- Udruga dobrovoljnih davatelja 

krvi Hvala što postojiš. 
 

2. Za navedene udruge sukladno 
podnesenim programima i razvojnim 
projektima prihvatiti i financirati one 
koji pridonose materijalno-tehničkom 
opremanju, osposobljavanju i 
usavršavanje kadrova na području 
unapređenja zaštite i spašavanja. 

 
V. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE 

SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM 
BAVE U OKVIRU REDOVITE 
DJELATNOSTI 

 
1. 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. 

 
VI. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA 

PODRUČJU ZAŠTITE I 
SPAŠAVANJA 
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1. U pravcu postizanja pravilnog 
postupanja i smanjenja štete potrebno 
je konstantno educirati stanovništvo, 
te je tako potrebno: 
- provođenje informiranja građana 

putem sredstava javnog 
informiranja, 

- provođenje informiranja građana 
kroz rad institucije Općine, 

- obilježavanje svih datuma od 
značenja za zaštitu i spašavanje, 

- prezentacija rada redovnih snaga 
zaštite i spašavanja. 

 
KLASA: 810-01/14-01/02 
URBROJ: 2117/08-02-14-1 
 
Srebreno,  27. veljače 2014.  
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r.  
 
 
 
 


