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1.  
 
Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o 
sustavu civilne zaštite (NN, broj 
82/15) i članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka („Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka“, broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 27. 
sjednici održanoj 15. prosinca 2016. godine, 
usvaja 

ANALIZU STANJA 
SUSTAVA ZAŠTITE I  

SPAŠAVANJA NA PODRUČJU 
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA U 2016.  

 
UVOD 

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere 
i aktivnosti (preventivne, planske, 
organizacijske, operativne, nadzorne i 
financijske) kojima se uređuju prava i 
obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih 
sustava civilne zaštite i način povezivanja 
institucionalnih i funkcionalnih resursa 
sudionika koji se međusobno nadopunjuju u 
jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od 
katastrofa te zaštite i spašavanja građana, 
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na 
teritoriju Republike Hrvatske od posljedica 
prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih 
nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica 
terorizma i ratnih razaranja.  

Sustav civilne zaštite ustrojava se na 
lokalnoj, područnoj i državnoj razini te 
povezuje resurse i sposobnosti sudionika 
operativnih snaga i građana u jedinstvenu 
cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, 
pružanja brzog odgovora na prijetnje i 
opasnosti nastanka, te ublažavanja posljedica 
velike nesreće ili katastrofe. 

          Člankom 17. Zakona o sustavu civilne 
zaštite (NN, broj 82/15) definirano je da 
predstavnička tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave na 
prijedlog izvršnog tijela, u postupku 
donošenja proračuna razmatra i usvaja 
godišnju analizu stanja i godišnji plan 
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razvoja sustava civilne zaštite s financijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje te 
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 CIVILNE 
ZAŠTITE 

Sustav civilne zaštite na području 
Općine Župa dubrovačka organiziran je 
sukladno odredbama Zakona o civilnoj 
zaštiti i aktima koje je Općina Župa 
dubrovačka donijela i provodi temeljem 
navedenog zakona. 

U 2016. godini Općina Župa 
dubrovačka je donijela i provodi slijedeće 
akte iz područja civilne zaštite: 

 Općinski načelnik je 01. srpnja 2016. 
godine donio Plan vježbi civilne 
zaštite Općine Župa dubrovačka za 
2016. godinu, 

 Općinski načelnik je 21. rujna 2016. 
godine donio Odluku o osnivanju i 
imenovanju Stožera civilne zaštite 
Općine Župa dubrovačka  

 Općinsko vijeće je na svojoj 25. 
sjednici 03. kolovoza 2016. godine 
donijelo Plan razvoja sustava civilne 
zaštite na području Općine Župa 
dubrovačka za 2016. godinu, 

 Općinsko vijeće je na svojoj 27. 
sjednici u prosincu 2016. godine 
donijelo usklađenu i dopunjenu 
Procjenu ugroženosti od požara i 
tehnološke eksplozije i Plan zaštite 
od požara Općine Župa dubrovačka, 

 Općinsko vijeće je na svojoj 27. 
sjednici u prosincu 2016. godine 
donijelo Odluku o određivanju 
pravnih osoba od interesa za sustav 
civilne zaštite na području Općine 
Župa dubrovačka, 

 Općinsko vijeće je na svojoj 27. 
sjednici u prosincu 2016. godine 
donijelo Smjernice za organizaciju i 
razvoj sustava civilne zaštite na 
području Općine Župa dubrovačka u 
2017. godini, 

 Općinsko vijeće je na svojoj 27. 
sjednici u prosincu 2016. godine 
donijelo Plan razvoja sustava civilne 
zaštite na području Općine Župa 
dubrovačka u 2017. godini. 

Općina Župa dubrovačka je kroz 
proteklu godinu uredno i u zakonom 
propisanom opsegu financirala troškove 
civilne zaštite što potvrđuju nalazi 
inspekcijskih službi u obavljenim redovitim 
i izvanrednim nadzorima. 

 
STANJE PO VAŽNIJIM 
SASTAVNICAMA SUSTAVA CIVILNE 
ZAŠTITE  

1. CIVILNA ZAŠTITA 

1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 
        Odlukom o imenovanju Stožera 
zaštite i spašavanja Općine Župa 
dubrovačka, temeljem Zakona o civilnoj 
zaštiti i Pravilnika o sastavu stožera, 
načinu rada te uvjetima za imenovanje 
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načelnika, zamjenika načelnika i članova 
stožera civilne zaštite imenovani su: 

 Mirko Maslać, zamjenik Općinskog 
načelnika – načelnik stožera,  

 Željko Miloslavić, zapovjednik DVD 
Općine Župa dubrovačka - zamjenik 
načelnika stožera, 

 Ana Kordić, pročelnica PUZS – član, 
 Pero Matić, načelnik Policijske postaje 

Gruda – član, 
 Živko Šimunović, ravnatelj Gradskog 

društva Crvenog križa Dubrovnik – 
član, 

 Teo Rašica, dr.med.dent. u ZS 
Srebreno – član, 

 Niko Benić, direktor Župa dubrovačka 
d.o.o. – član, 

 Jure Marić, Pročelnik JUO Općine 
Župa dubrovačka - član, 

 Goran Jerković, HGSS Stanica 
Dubrovnik – član. 

 
            Stožer civilne zaštite 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. U tom cilju Stožer je u svibnju 
2016. godine održao sastanak.        
        
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). 

U suradnji s Područnim uredom za 
zaštitu i spašavanje Dubrovnik ista je 
oformljena i popunjena i osposobljena 
krajem 2013. godine. 

Postrojba je sukladno sredstvima 
osiguranim u proračunu za 2016. godinu i 
Planu razvoja sustava civilne zaštite na 
području Općine Župa dubrovačka za 2016. 
godinu dodatno opremljena sa opremom za 
uklanjanje granja, grmlja i stabala.  
     
 
1.3. POVJERENICI  CIVILNE ZAŠTITE  
         
 Temeljem članka 34. Zakona o 
sustavu civilne zaštite (NN, broj 82/15) 
Općinski načelnik je u 30. rujna 2015. 
godine donio Odluku o imenovanju 
povjerenika civilne zaštite Općine Župa 
dubrovačka. Isti su se sukladno Planu civilne 
zaštite i Planu razvoja sustava civilne zaštite 
na području Općine Župa dubrovačka za 
2016. godinu tijekom 2016. godine uključili 
u obavljanje utvrđenih im aktivnostima. 
 
1.4. PREVENTIVA I PLANOVI CZ 
 
         Procjenu ugroženosti stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
katastrofa i velikih nesreća Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka donijelo na svojoj 
20. sjednici održanoj dana 09. listopada 
2015. godine, a Plan zaštite i spašavanja s 
pripadajućim Planom civilne zaštite za 
područje Općine Župa dubrovačka Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka je donijelo 
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na svojoj 20. sjednici održanoj 09. listopada 
2015. godine. Na temelju navedenih 
dokumenata postupat će se odnosno 
ustrojavati sustav civilne zaštite te donositi 
akti koji proizlaze iz spomenute procjene i 
planova. 
 Inspekcijskim pregledom inspektora 
zaštite i spašavanja u 2016. godini utvrđeno 
je da će se navedeni dokumenti Procjena 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i 
velikih nesreća i Plan zaštite i spašavanja s 
pripadajućim Planom civilne zaštite za 
područje Općine Župa dubrovačka trebati 
revidirati i temeljem istog donijeti nova 
Odluka o određivanju pravnih osoba od 
interesa za sustav civilne zaštite na području 
Općine Župa dubrovačka. Isto se planira 
provesti u 2017. godini.    
 

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 8 vatrogasnih vozila (1 navalno 
vozilo, 1 tehničko vozilo, 2 autocisterne, 1 
zapovjedno vozilo, 1 šumsko vozilo i 2 
kombija za prijevoz vatrogasaca).  

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

      Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka svojim Proračunom za 2016. 
godinu za rad Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Župa dubrovačka osiguralo je 
sredstva, u iznosu od 1.750.000,00 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. 
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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 13. sjednici održanoj dana 23. 
prosinca 2014. godine, a Godišnji 
provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od 
požara Općine Župa dubrovačka za 2016. 
godinu je donijelo na svojoj 25. sjednici 
održanoj dana 03. kolovoza 2016. godine. 
 
      Temeljem istaknutog može se utvrditi da 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Župa 
dubrovačka zadovoljava sve kriterije koji su 
propisani Zakonom i podzakonskim 
propisima. 
 

    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. PRAVNE OSOBE OD INTERESA 
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

 
Sve obaveze i zadaće pravnih osoba 

od interesa za sustav civilne zaštite 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. Te pravne osobe su Župa 
dubrovačka d.o.o., Groblje Dubac d.o.o. i 
Čistoća Dubrovnik d.o.o. Iste su nasu 

temeljem izvatka iz Procjene i Plana izradili 
svoje operativne planove.   

 
ZAKLJUČAK 

 
Smjernicama za razvoj i organizaciju 

sustava zaštite i spašavanja Općine Župa 
dubrovačka u 2017. god. treba utvrditi 
potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i 
financijska sredstva sa ciljem što 
kvalitetnijeg razvoja istog.  
 
KLASA: 810-01/16-01/12 
URBROJ: 2117/08-02-16-1 
 
Srebreno,  15. prosinca 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 
                                 Mato Previšić, v.r. 
 
 
2. 
 
Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o 
sustavu civilne zaštite (NN br., 
82/15) i članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka („Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka“, broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 27. 
sjednici održanoj 15. prosinca 2016. godine, 
donijelo je 

 
SMJERNICE 

za organizaciju i razvoj sustava civilne 
zaštite  na području  

Općine Župa dubrovačka u 2017. godini 
 



Općina Župa dubrovačka               Službeni glasnik broj 28               Srebreno, 15. prosinca 2016. 
 
 

 
 

 

 
6 

 
 

UVOD 

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere 
i aktivnosti (preventivne, planske, 
organizacijske, operativne, nadzorne i 
financijske) kojima se uređuju prava i 
obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih 
sustava civilne zaštite i način povezivanja 
institucionalnih i funkcionalnih resursa 
sudionika koji se međusobno nadopunjuju u 
jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od 
katastrofa te zaštite i spašavanja građana, 
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na 
teritoriju Republike Hrvatske od posljedica 
prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih 
nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica 
terorizma i ratnih razaranja.  

Sustav civilne zaštite ustrojava se na 
lokalnoj, područnoj i državnoj razini te 
povezuje resurse i sposobnosti sudionika 
operativnih snaga i građana u jedinstvenu 
cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, 
pružanja brzog odgovora na prijetnje i 
opasnosti nastanka, te ublažavanja posljedica 
velike nesreće ili katastrofe. 

          Člankom 17. Zakona o sustavu civilne 
zaštite (NN, broj 82/15) definirano je da 
predstavnička tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave na 
prijedlog izvršnog tijela, u postupku 
donošenja proračuna razmatra i usvaja 
godišnju analizu stanja i godišnji plan 
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje te 
smjernice za organizaciju i razvoj istog na 
svom području, utvrđuju izvore i način 
financiranja, te obavljaju i druge poslove 
zaštite i spašavanja utvrđene zakonom. 

 

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, pravne osobe od 
interesa za sustav civilne zaštite) donose se 
ove Smjernice za organizaciju i razvoj 
sustava za zaštitu i spašavanje u 2017. 
godini a koje se odnose na slijedeće: 
 
 

I. CIVILNA ZAŠTITA 
 

1. Po prethodno pribavljenoj 
suglasnosti Područnog ureda za 
zaštitu i spašavanje, a na prijedlog 
Općinskog načelnika Općinsko 
vijeće će usvojiti revidiranu Procjenu 
ugroženosti stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša i Plan civilne zaštite te u 
skladu sa donesenim dokumentima 
donijeti novu Odluku o određivanju 
pravnih osoba od interesa za sustav 
civilne zaštite. 

2. Za Stožer zaštite i spašavanja je 
potrebno: 
- u cilju konstantnog provođenja i 

organiziranja sustava civilne 
zaštite najmanje jednom godišnje 
organizirati sastanak Stožera 
civilne zaštite, 

- sukladno Planu vježbi civilne 
zaštite za 2017. godinu u suradnji 
s PUZS Dubrovnik organizirati i 
sudjelovati u pokaznoj vježbi, 
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- obučiti nove članove Stožera 
civilne zaštite u skladu s planom i 
programom obuke Stožera civilne 
zaštite, 

3. Postrojba civilne zaštite: 
- sukladno Planu vježbi civilne zaštite 

za 2017. godinu sudjelovati u 
pokaznoj vježbi u organizaciji 
Stožera civilne zaštite i PUZS 
Dubrovnik, 

4. Povjerenici civilne zaštite: 
- sukladno Planu vježbi civilne zaštite 

za 2017. godinu sudjelovati u 
pokaznoj vježbi u organizaciji 
Stožera civilne zaštite i PUZS 
Dubrovnik, 

5. Sukladno Godišnjem planu razvoja 
sustava civilne zaštite Općine Župa 
dubrovačka u 2017. godini i 
sredstvima osiguranim Proračunom u 
2017. godini nabaviti ležajeve i vreće 
za spavanje za potrebe sustava 
civilne zaštite s maksimalnim 
iznosom od 10.000,00 kuna. 

 
 

II. VATROGASTVO 
 
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 
2017. godini. 

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

minimuma. U 2017. godini to je 
iznos od 1.702.000,00 kuna. 

 
 

III. PRAVNE OSOBE OD INTERESA 
ZA SUSTAV CIVILNE 
ZAŠTITE  

 
1. Po prethodno pribavljenoj 

suglasnosti Područnog ureda za 
zaštitu i spašavanje, a na prijedlog 
Općinskog načelnika Općinsko 
vijeće će usvojiti revidiranu Procjenu 
ugroženosti stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša i Plan civilne zaštite te u 
skladu sa donesenim dokumentima 
donijeti novu Odluku o određivanju 
pravnih osoba od interesa za sustav 
civilne zaštite. Donesena Odluka kao 
i izvod iz navedene Procjene i Plana 
će se dostaviti pravnim osobama koje 
navedenom Procjenom i Planom 
budu određene, a radi izrade njihovih 
operativnih planova.  

 
 

IV. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA 
NA PODRUČJU CIVILNE 
ZAŠTITE 

 
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, 
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- obilježavanje svih datuma od 
značenja za zaštitu i spašavanje, 

- prezentacija rada redovnih snaga 
zaštite i spašavanja. 

 
KLASA: 810-01/16-01/13 
URBROJ: 2117/08-02-16-1 
 
Srebreno,  15. prosinca 2016.  
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 
                                 Mato Previšić, v.r. 
 
 
3. 
 
Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o 
sustavu civilne zaštite (NN, 82/15), te članka 
34. Statuta Općine Župa dubrovačka  
(„Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka“, broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 27. 
sjednici održanoj 15. prosinca 2016. godine, 
usvaja 
 
PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE 

ZAŠTITE NA PODRUČJU  
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA 

ZA 2017. GODINU   

Člankom 17. stavak 1. Zakona o 
sustavu civilne zaštite (NN, broj 82/15) 
definirano je da predstavničko tijelo na 
prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave u 
postupku donošenja proračuna razmatra i 
usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan 
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje te 

smjernice za organizaciju i razvoj sustava 
koje se razmatraju i usvajaju svake četiri 
godine.  

Na temelju Analize o stanju sustava 
civilne zaštite na području Općine Župa 
dubrovačka u 2016. godini i Smjernica za 
organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja za 2017. godinu, a sukladno 
razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama 
većih nesreća i katastrofa, utvrđenih 
Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, 
materijalnih i kulturnih dobara te okoliša, s 
ciljem ravnomjernog razvoja svih nositelja 
sustava civilne zaštite donosi se godišnji 
plan aktivnosti za 2017. godinu:  
 

1. Općinsko vijeće prilikom 
donošenja proračuna za iduću 
godinu donosi: 
- Analizu stanja sustava civilne 
zaštite za 2016. godinu 
- Smjernice za organizaciju i razvoj 
sustava civilne zaštite u 2017. godini 
- Godišnji plan razvoja sustava 
civilne zaštite s trogodišnjim 
financijskim     
   učincima 

- Općinsko vijeće će po prethodno 
pribavljenoj suglasnosti Područnog 
ureda za zaštitu i spašavanje 
Dubrovnik, a na prijedlog Općinskog 
načelnika usvojiti Procjenu 
ugroženosti stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša i Plan civilne zaštite te 
sukladno njoj i novu Odluku o 
određivanju pravnih osoba od 
interesa za sustav civilne zaštite  
 

2. Općinski načelnik donosi: 
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- Plan vježbi civilne zaštite Općine 
Župa dubrovačka u 2017. godini  
- po prethodno pribavljenoj 
suglasnosti Područnog ureda za 
zaštitu i spašavanje Dubrovnik će 
utvrditi prijedlog i izmjena i dopuna 
Procjene ugroženosti stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša i Plan civilne zaštite te 
sukladno njoj i prijedlog nove 
Odluke o određivanju pravnih osoba 
od interesa za sustav civilne zaštite i 
iste proslijediti Općinskom vijeću na 
usvajanje. 
 

3. Civilna zaštita 
- Stožer civilne zaštite, postrojba 

civilne zaštite opće namjene i 
povjerenici civilne zaštite 
sudjeluju u pokaznoj vježbi 
sukladno Planu vježbi civilne 
zaštite za 2017. godinu 

- Sredstvima planiranim u 
Proračunu za 2017. godinu 
nabavit će se oprema za postrojbu 
civilne zaštite i to ležajevi i vreće 
za spavanje. 

 
4. Vatrogastvo – DVD Župa 

dubrovačka 
- oprema, osposobljava i usavršava 

svoje članove prema planovima 
zaštite od požara, 

- izvršava zadaće u skladu s 
Programom aktivnosti u provedbi 
posebnih mjera zaštite od požara 
od interesa za RH u 2017. godini,  

- sukladno Planu motrenja i 
ophodnji Općine Župa 
dubrovačka za 2017. godinu od 
01. lipnja do 31. rujna 2017. 
godine svakodnevno provodi 
dežurstva, motrenja i ophodnje. 
 

5. Pravne osobe od interesa za sustav 
civilne zaštite 
- dostaviti im Odluku o 

određivanju pravnih osoba od 
interesa za sustav civilne zaštite 
kao i izvatke iz Procjene 
ugroženosti stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša i Plana civilne zaštite te 
ukoliko bude potrebno sa istima 
potpisati ugovore o međusobnoj 
suradnji.     

 
6. Financiranje sustava civilne zaštite 

za trogodišnje razdoblje  
- izvod iz proračuna o visini 

osiguranih sredstava za 
organizaciju i razvoj sustava 
civilne zaštite u 2017., 2018. i 
2019. godini 

 

   
 
R.br. 

 
Opis pozicije 

 

 
Planirano  

2017. 

 
Planirano  

2018. 

 
Planirano  

2019. 
1. tekuće donacije 

DVD Župa dubrovačka 
 

1.650.000,00 kn
 

1.700.000,00 kn 
 

1.750.000,00 kn 
2. tekuće donacije     
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Crveni križ  30.000,00 kn 35.000,00 kn 40.000,00 kn 
3. tekuće donacije  

Gorska služba spašavanja 
 

12.000,00 kn 
 

15.000,00 kn 
 

20.000,00 kn 
4. oprema za civilnu zaštitu  

10.000,00 kn 
 

20.000,00 kn 
 

25.000,00 kn 
  

U K U P N O: 
 

1.702.000,00 kn
 

1.770.000,00 kn 
 

1.835.000,00 kn 
 

Ovaj Plan stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka“. 
 
KLASA: 810-01/16-01/11      
URBROJ: 2117/08-02-16-1   
 
Srebreno, 15.  prosinca 2016. 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 
                                 Mato Previšić, v.r. 
 
 
4. 
 
Na temelju članka 17. stavak 1. alineja 3. 
Zakona o sustavu civilne zaštite (NN, 
82/15), a u skladu sa Procjenom ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara 
i okoliša od katastrofa i velikih nesreća i 
Planom zaštite i spašavanja za područje 
Općine Župa dubrovačka, KLASA: 214-
01/14-01/13, URBROJ: 2117/08-02-15-4 od 
09. listopada 2015. godine, članka 34. 
Statuta Općine Župa dubrovačka  („Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka“, broj 8/09 
i 6/13) te suglasnosti Državne uprave za 
zaštitu i spašavanje – Područne jedinice 
Dubrovnik, KLASA: 810-05/16-01/15, 

URBROJ: 543-04-01-16-2 od 09. studenoga 
2016.g., Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka na 27. sjednici održanoj 15. 
prosinca 2016. godine, usvaja 
 

ODLUKU 
o određivanju pravnih osoba od interesa 

za sustav civilne zaštite na području  
Općine Župa dubrovačka 

 
Članak 1. 

Pravne osobe sa snagama i kapacitetima 
od interesa za sustav civilne zaštite na 
području Općine Župa dubrovačka su: 
 

1. Župa Dubrovačka d.o.o. - komunalno 
poduzeće Srebreno  

2. Groblje Dubac d.o.o. – komunalno 
poduzeće Srebreno 

3. Čistoća d.o.o. Dubrovnik  
 

Članak 2. 
Pravne osobe od interesa za sustav 

civilne zaštite na području Općine Župa 
dubrovačka su one pravne osobe koje su 
svojim proizvodnim, uslužnim, 
materijalnim, ljudskim i drugim resursima 
najznačajniji nositelji tih djelatnosti na 
području Općine Župa dubrovačka. 

 
Članak 3. 
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 Pravne osobe iz članka 1. ove Odluke 
su dio operativnih snaga sustava civilne 
zaštite Općine Župa dubrovačka. 

 
Članak 4. 

Pravnim osobama iz članka 1. ove 
Odluke će se dostaviti izvod iz Plana zaštite 
i spašavanja, koji će sadržavati točno 
određene mjere i aktivnosti koje trebaju 
provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i 
posljedica katastrofa i velikih nesreća. 

 
Članak 5. 

 Temeljem dostavljenih mjera i 
aktivnosti, pravne osobe od interesa za 
sustav civilne zaštite na području Općine 
Župa dubrovačka, u svojim operativnim 
planovima planirat će provedbu dobivenih 
mjera i aktivnosti. 

 
Članak 6. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Odluka o određivanju 
operativnih snaga zaštite i spašavanja i 
pravnih osoba od interesa za zaštitu i 
spašavanje na području Općine Župa 
dubrovačka („Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka“, broj 08/14). 

 
Članak 7. 

Ova odluka stupa na snagu osam 
dana od dana objave u »Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka«. 
 
KLASA: 810-01/16-01/11      
URBROJ: 2117/08-02-16-1   
 
Srebreno, 15.  prosinca 2016. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
                                 Mato Previšić, v.r. 
 
 
5. 
 
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 27. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 15. 
prosinca  2016. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća usklađenu i dopunjenu 
Procjenu ugroženosti stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite 
od požara za područje Općine Župa 
dubrovačka. 

 
Usklađena i dopunjena Procjena 

ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša od požara i 
tehnološke eksplozije i Plan zaštite od 
požara za područje Općine Župa dubrovačka 
sastavni su dio ovog zaključka i ista se ne 
objavljuju u Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka nego na oglasnoj ploči 
Općine Župa dubrovačka. 
 
KLASA: 214-01/16-01/07      
URBROJ: 2117/08-02-16-2   
 
Srebreno, 15.  prosinca 2016. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 
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                                 Mato Previšić, v.r. 
 
 
6. 
 
Temeljem članka 12. Zakona o poljoprivredi 
(„Narodne novine“ broj 30/15), članka 7. 
Pravilnika o državnim potporama 
poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne 
novine“ broj 101/13), Mišljenja Ministarstva 
poljoprivrede o usklađenosti prijedloga 
potpore male vrijednosti (Klasa: 404-01/16-
01/100, Urbroj: 525-07/0882-16-2) od 13. 
prosinca 2016., te Statuta Općine Župa 
dubrovačka („Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka“ broj 8/09 i 6/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka, na 27. 
sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. 
godine, donosi  
 

PROGRAM POTPORE 
POLJOPRIVREDI I RURALNOM 

RAZVOJU OPĆINE ŽUPA 
DUBROVAČKA ZA 2017. GODINU 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Programom potpore poljoprivredi i ruralnom 
razvoju Općine Župa dubrovačka za 2017. 
godinu (u daljnjem tekstu: Program) 
utvrđuju se mjere i aktivnosti za unapređenje 
poljoprivrede i ruralnog razvoja, temeljem 
kojih se iz Proračuna Općine Župa 
dubrovačka dodjeljuju nepovratna 
financijska sredstva i potiču ulaganja u 
razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora. 

 

Članak2. 
Potpore male vrijednosti dodjeljuju se 
sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 
1408/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni 
članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unije na potporu de minimis u 
poljoprivrednom sektoru (SL L352, 24. 
prosinca 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba 
de minimis). 
Sukladno članku 1. Uredbe de minimis, ovaj 
Program primjenjuje se na potpore 
dodijeljene poduzetnicima u sektoru 
poljoprivredne proizvodnje, uz iznimku: 

a) potpora čiji je iznos određen na 
temelju cijene ili količine proizvoda 
stavljenih na tržište, 

b) potpora djelatnostima vezanim uz 
izvoz, tj. potpora koje su izravno 
vezane uz izvezene količine, potpore 
za osnivanje i upravljanje 
distribucijskom mrežom ili za neke 
druge tekuće troškove vezane uz 
izvoznu djelatnost, 

c) potpora uvjetovanih korištenjem 
domaćih umjesto uvoznih proizvoda. 

 
Sukladno članku 2. Uredbe de minimis, 
poljoprivredni proizvod znači proizvod iz 
Priloga I. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unije, uz iznimku proizvoda 
ribarstva i akvakulture obuhvaćenih 
Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000. 
Poduzetnici u sektoru poljoprivredne 
proizvodnje su poduzetnici koji se bave 
primarnom proizvodnjom poljoprivrednih 
proizvoda navedenih u Prilogu br. 1. 
Ugovora o funkcioniranju Europske unije. 

 
Članak 3.  



Općina Župa dubrovačka               Službeni glasnik broj 28               Srebreno, 15. prosinca 2016. 
 
 

 
 

 

 
13 

 
 

Korisnici potpore iz  proračuna Općine Župa 
dubrovačka mogu biti poljoprivredna 
gospodarstva upisana u Upisnik 
poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju 
sjedište odnosno prebivalište, i čija se 
proizvodnja odvija na području Općine Župa 
dubrovačka.  
Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju 
sljedeće subjekte u poljoprivrednoj 
proizvodnji: obiteljska poljoprivredna 
gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka 
društva i zadruge registrirane za obavljanje 
poljoprivredne djelatnosti. 
Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-
a troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za 
odobravanje potpore. 
II. POTPORE U POLJOPRIVREDI 

 
Članak 4.  

 
Mjera 1: Edukacija i stručno 
osposobljavanje poljoprivrednika 
 
Potpora dijela troškova edukacije i stručnog 
osposobljavanje za stjecanje znanja i vještina 
potrebnih za obavljanje poslova na 
poljoprivrednim gospodarstvima uz uvjet da 
se upisuju u radnu knjižicu ili su zakonom 
propisani.  
Korisnik sredstava potpore je nositelj ili član 
obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva sa 
sjedištem, odnosno prebivalištem, na 
području Općine Župa dubrovačka. 
Maksimalni iznos potpore po korisniku je do 
40% dokumentiranih izdataka, a najviše do 
1.000,00 kn po korisniku godišnje. 
 
Mjera 2: Poticanje biljne proizvodnje 
(povrtlarstvo, voćarstvo, maslinarstvo, 

vinogradarstvo, aromatično i ljekovito 
bilje) 
 
Potpora se odobrava za subvencioniranje 
nabave sadnog materijala, troškova analize 
tla te armature i žice za trajne nasade i 
vinograde. 
Korisnici sredstava potpore su 
poljoprivredna gospodarstva s područja 
Općine Župa dubrovačka. 
Maksimalni iznos potpore po korisniku je 
70% dokumentiranih izdataka, a najviše do 
3.000,00 kn. 
 
Mjera3: Ekološka poljoprivreda 
 
Potpora se odobrava za subvencioniranje 
izdataka stručnog nadzora i sustava 
ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj 
proizvodnji. 
Korisnici sredstava potpore su 
poljoprivredna gospodarstva s područja 
Općine Župa dubrovačka. 
Maksimalni iznos potpore po korisniku je 40 
% dokumentiranih izdataka, a najviše do 
1.500,00 kn godišnje. 
 
Mjera 4: Sudjelovanje na sajmovima i 
izložbama 
 
Potpora se odobrava za subvencioniranje 
dijela izdataka za sudjelovanje na 
sajmovima, izložbama, festivalima, 
smotrama, natjecanjima i drugim sličnim 
aktivnostima koji su od značaja za razvoj 
poljoprivrede, kao i od interesa za Općinu 
Župa dubrovačka. 
Maksimalni iznos potpore po korisniku 
iznosi 40% dokumentiranih izdataka, a 
najviše do 1.000,00 kn godišnje.  
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Mjera 5. Osiguranje od mogućih šteta 
proizvodnji u poljoprivredi 
 
Potpora se odobrava za subvencioniranje 
premije osiguranja od mogućih šteta 
proizvodnji u poljoprivredi, poljoprivrednom 
gospodarstvu koje ima zaključenu policu 
osiguranja za tekuću godinu od rizika 
mogućih elementarnih nepogoda. Svaki 
osiguranik sam odabire osiguravatelja, 
odnosno osiguravajuće društvo kod kojeg će 
zaključiti policu osiguranja. 
Maksimalni iznos potpore po korisniku 
iznosi 10% dokumentiranih izdataka, a 
najviše do 2.000,00 kn godišnje.  
 
Mjera 6: Navodnjavanje poljoprivrednih 
površina 
 
Potpora se odobrava za subvencioniranje 
izdataka nabave opreme za navodnjavanje, 
izgradnje akumulacija i bušotina. 
Pravo na potporu ostvaruje se za minimalnu 
površinu od 0,5 ha trajnog nasada, odnosno 
minimalno 1.000 m za uzgoj povrtlarskih 
kultura, jagoda, cvijeća, ljekovitog bilja i 
drugih kultura na otvorenom, a 300 m u 
zaštićenom prostoru. 
Maksimalni iznos potpore po korisniku 
iznosi 50% dokumentiranih izdataka, a 
najviše do 2.000,00 kn godišnje.  
 
Mjera 7: Kupnja gnojiva i zaštitnih 
sredstava 
 
Potpora se odobrava za subvencioniranje 
izdataka kupnje gnojiva i zaštitnih sredstava. 

Maksimalni iznos potpore po korisniku 
iznosi 70% dokumentiranih izdataka, a 
najviše do 3.500,00 kn godišnje.  

 
Članak 5. 

Jedan korisnik može ostvariti potporu po 
više mjera ovog Programa pod uvjetom da 
njihov zbroj ne prelazi iznos od 7.500,00 kn 
godišnje. 
 
III. PODNOŠENJE ZAHTJEVA  

 
Članak 6.  

Postupak dodjele potpora iz ovog Programa 
provodi se temeljem Javnog poziva za 
podnošenje zahtjeva za odobrenje potpore po 
pojedinoj Mjeri, objavljenog na mrežnoj 
stranici Općine Župa dubrovačka.  
Postupak obrade podnesenih zahtjeva za 
pojedinu potporu provodi Povjerenstvo za 
potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju 
na području Općine Župa dubrovačka (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje 
Općinski načelnik.  
Odluku o dodjeli potpora donosi Općinski 
načelnik, na prijedlog Povjerenstva. 

 
Članak 7. 

Zahtjevi za sve oblike potpora podnose se po 
objavljenom Javnom pozivu, u navedenom 
roku,odnosno do utroška sredstava 
planiranih za proračunsku godinu.  
Uz zahtjev, podnositelj zahtjeva prilaže 
odgovarajuću dokumentaciju određenu u 
obrascu zahtjeva i Javnom pozivu. 

 
Članak 8. 

Korisnici potpore dužni su odobrena 
sredstva koristiti isključivo za namjenu za 
koju su odobrena i omogućiti davatelju 



Općina Župa dubrovačka               Službeni glasnik broj 28               Srebreno, 15. prosinca 2016. 
 
 

 
 

 

 
15 

 
 

potpore kontrolu namjenskog utroška 
dobivene potpore. Korisnici koji 
nenamjenski utroše sredstva ili ne dostave 
izviješće o korištenju istih, dužni su 
odobrena sredstva vratiti ili gube pravo 
sljedećih pet godina na poticajna sredstva 
Općine Župa dubrovačka. 
  
III. ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 9.  

Financijska sredstva za provedbu Programa 
osiguravaju se u Proračunu Općine Župa 
dubrovačka sukladno financijskim 
mogućnostima i likvidnosti Proračuna. 

 
Članak 10.  

Podnositelju zahtjeva odobrit će se potpora 
ukoliko isti ispunjava sve uvjete iz ovog 
Programa.  
Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, 
ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je 
dodijeljen pojedinom korisniku ne smije 
prijeći iznos od 15.000,00 EUR tijekom 
razdoblje od tri fiskalne godine, te se ta 
gornja granica primjenjuje bez obzira na 
oblik potpore ili svrhu potpore. 
 
Slijedom prethodnog stavka, podnositelj 
zahtjeva nema pravo na potporu za koju je 
podnio zahtjev ukoliko ukupne potpore 
dodijeljene podnositelju zahtjeva tijekom 
razdoblja od tri fiskalne godine prelaze iznos 
utvrđen člankom 3. Uredbe de minimis, bez 
obzira na izvor javnih sredstava i program 
po kojem je potpora dodijeljena. 
 
Sukladno članku 6. Uredbe de minimis, 
podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu 
priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih 

potpora male vrijednosti u sektoru 
poljoprivrede iz drugih izvora. 
 

Članak 11.  
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka“. 
 
KLASA: 320-01/16-01/31 
URBROJ: 2117/08-07-16-5 
 
Srebreno, 15. prosinca 2016. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
                                 Mato Previšić, v.r. 
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