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SADRŽAJ 
 
OPĆINSKI NAČELNIK  
 

1. Odluka o određivanju operativne 
snage i pravne osobe od interesa za 
zaštitu i spašavanje na području 
Općine Župa dubrovačka…………1.  

___________________________________ 
 
1.  
 
Na temelju članka 29. stavka 1. podstavka 5. 
Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne 
novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i 
članka 48. Statuta Općine Župa dubrovačka 
("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09 i 6/13), Općinski 
načelnik Općine Župa dubrovačka donosi 
slijedeću 
 

ODLUKU 
o određivanju operativnih snaga zaštite i 
spašavanja i pravnih osoba od interesa za 

zaštitu i spašavanje na području  
Općine Župa dubrovačka 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom određuju se 

operativne snage i pravne osobe od interesa 
za zaštitu i spašavanje na području Općine 
Župa dubrovačka s ciljem priprema i 
sudjelovanja u otklanjanju posljedica 
katastrofa i velikih nesreća. 

 
Članak 2. 

Operativne snage zaštite i spašavanja 
Općine Župa dubrovačka: 
 

1. Stožer zaštite i spašavanja Općine 
Župa dubrovačka 

2. Postrojba civilne zaštite opće 
namjene Općine Župa dubrovačka 

3. DVD Župa dubrovačka 
4. Zdravstvena stanica Srebreno, 

Područna ambulanta u Srebrenom  
 

Operativne snage sudionici su zaštite i 
spašavanja, a pozivaju se mobiliziraju i 
aktiviraju za provođenje mjera i postupka u 
cilju sprečavanja nastanka, ublažavanja te 
uklanjanja posljedica katastrofa i velikih 
nesreća. 

Dužnost operativnih snaga je ustrojiti 
interventne timove zaštite i spašavanja koji 
će biti osposobljeni za izvršavanje 
namjenskih zadaća zaštite i spašavanja 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara 
na cjelokupnom području Općine Župa 
dubrovačka. 

Operativne snage dužne su u obavljanju 
redovitih djelatnosti planirati mjere i 
poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili 
umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i 
velike nesreće te prilagođavati obavljanje 
redovite djelatnosti okolnostima kad je 
proglašena katastrofa. 

 
Članak 3. 

 
Pravne osobe i ostali subjekti iz članka 1. 

ove Odluke određuju se kako slijedi: 
 

1. Župa Dubrovačka d.o.o. - komunalno 
poduzeće Srebreno  
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2. Trgovina “Ban” - obrt Srebreno 
3. Hrvatska gorska služba spašavanja 
4. Interventna spasilačka postrojba 

civilne zaštite za traganje i 
spašavanje na vodi 

5. HEP Dubrovnik  
6. Hrvatske vode, VGO Split, VGI 

"Dubrovačko primorje" Dubrovnik  
7. Hrvatske šume ispostava Dubrovnik  
8. Vodovod Dubrovnik d.o.o. 
9. Hrvatske ceste ispostava Dubrovnik 
10. Županijska uprava za ceste  ispostava 

Dubrovnik 
11. Zavod za javno zdravstvo Dubrovnik 
12. Lučke kapetanije iz Cavtata i 

Dubrovnika 
13. Veterinarska ambulanta Gruda - 

Konavle 
14. Crveni križ Dubrovnik 

 
Članak 4. 

 
Pravne osobe iz članka 3. Ove 

odluke, dobivanjem određene zadaće stječu 
status sudjelovanja u provedbi utvrđenih 
mjera zaštite i spašavanja na cjelokupnom 
području Općine Župa dubrovačka, te su 
dužne postupiti u skladu s odredbama članka 
18. do 23 Zakona o zaštiti i spašavanju (NN, 
broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10). 

 
Članak 5. 

 
Ova odluka stupa na snagu osam 

dana od dana objave u »Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka«. 
 
KLASA: 801-02/14-01/1     
URBROJ: 2117/08-01-14-1 
 

Srebreno, 22. svibnja 2014. 
 
  Općinski načelnik 

 

                Silvio Nardelli, v.r.  
 
 
 
 


