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01. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09, 6/13 i 3/18), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
14. sjednici, održanoj 30. travnja 2019., 
donijelo je slijedeći  
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Utvrđuje se da je gđi. Doris Mišić 
prestao mandat vijećnice Općinskog 
vijeća Općine Župa dubrovačka. 

 
2. Gosp. Luki Rašici potvrđuje se mandat 

vijećnika Općinskog vijeća Općine Župa 
dubrovačka. 

 
3. Ovaj zaključak stupa na snagu prvog 

dana nakon donošenja, a objavit će se u 
''Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka''. 

 
KLASA: 013-03/19-03/01 
URBROJ: 2117/08-02-19-3 
 
Srebreno, 30. travnja 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
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02. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09, 6/13 i 3/18), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
14. sjednici, održanoj 30. travnja 2019., 
donijelo je slijedeći  
 

Z A K L J U Č A K 
 

4. Utvrđuje se da je gosp. Davoru 
Romanoviću prestao mandat vijećnika 
Općinskog vijeća Općine Župa 
dubrovačka. 

 
5. Gosp. Petru Vuletiću potvrđuje se 

mandat vijećnika Općinskog vijeća 
Općine Župa dubrovačka. 

 
6. Ovaj zaključak stupa na snagu prvog 

dana nakon donošenja, a objavit će se u 
''Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka''. 

 
KLASA: 013-03/19-11/01 
URBROJ: 2117/08-02-19-4 
 
Srebreno, 30. travnja 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
03. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09, 6/13 i 3/18), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na                   

14. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 
30. travnja 2019. godine donijelo je  
 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni Odluke o izboru 

Odbora za društvene djelatnosti 
 

Članak 1.  
 

U Odluci o osnivanju Odbora za 
društvene djelatnosti Općine Župa 
dubrovačka u članku 3. stavku 1. mijenja se 
alineja 3. i glasi:  

 
''- Luka Rašica'' 

 
Članak 2. 

 
Ova Odluka objaviti će se u 

''Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka''. 
 
KLASA: 013-03/17-03/08 
URBROJ: 2117/08-02-19-6 
 

Srebreno, 30. travnja 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
04. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09, 6/13 i 3/18), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na                   
14. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 
30. travnja 2019. godine donijelo je  
 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni Odluke o izboru 

Odbora za izbor i imenovanja 
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Članak 1.  

 
U Odluci o osnivanju Odbora za 

izbor i imenovanja Općine Župa dubrovačka 
u članku 3. stavku 1. mijenja se alineja 2. i 
glasi:  

 
''- Petar Vuletić'' 

 
Članak 2. 

 
Ova Odluka objaviti će se u 

''Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka''. 
 
KLASA: 013-03/17-03/02 
URBROJ: 2117/08-02-19-2 
 

Srebreno, 30. travnja 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
05. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09, 6/13 i 3/18), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na                   
14. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 
30. travnja 2019. godine donijelo je  
 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni Odluke o izboru 

Odbora za javna priznanja 
 

Članak 1.  
 

U Odluci o osnivanju Odbora za 
javna priznanja Općine Župa dubrovačka u 

članku 3. stavku 1. mijenja se alineja 3. i 
glasi:  

 
''- Petar Vuletić'' 

 
Članak 2. 

 
Ova Odluka objaviti će se u 

''Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka''. 
 
KLASA: 013-03/17-03/07 
URBROJ: 2117/08-02-19-3 
 

Srebreno, 30. travnja 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
06. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09, 6/13 i 3/18), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na                   
14. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 
30. travnja 2019. godine donijelo je  
 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni Odluke o izboru 
Odbora za turizam i ugostiteljstvo 

 
Članak 1.  

 
U Odluci o osnivanju Odbora za 

turizam i ugostiteljstvo Općine Župa 
dubrovačka u članku 3. stavku 1. mijenja se 
alineja 2. i glasi:  

 
''- Petar Vuletić'' 

 
Članak 2. 
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Ova Odluka objaviti će se u 

''Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka''. 
 
KLASA: 013-03/17-03/08 
URBROJ: 2117/08-02-19-7 
 

Srebreno, 30. travnja 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
07. 
 
Na temelju članka 39. st. 3. Zakona o 
pomorskom dobru i morskim lukama 
(''Narodne novine'', broj 158/03, 100/04, 
141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 6. 
Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog 
odobrenja na pomorskom dobru (''Narodne 
novine'', broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i 
članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka 
(''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09, 6/13 i 3/18), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
14. sjednici održanoj 30. travnja 2019. 
godine donijelo je  
 

R J E Š E N J E 
 
1. Imenuje se Vijeće za davanje 

koncesijskog odobrenja (dalje: Vijeće). 
Vijeće je nadležno za davanje 

koncesijskog odobrenja na pomorskom 
dobru, u smislu članka 2. st. 2. Uredbe o 
postupku davanja koncesijskog odobrenja na 
pomorskom dobru. 
2. U Vijeće se imenuju: 

- Jure Marić predstavnik Općine 
Župa dubrovačka 

- Niko Benić predstavnik Općine 
Župa dubrovačka 

- Josip Perić predstavnik Općine 
Župa dubrovačka, 

- Ivo Klaić  predstavnik 
Županijskog tijela nadležnog za poslove 
pomorstva 

- Milan Grba predstavnik Lučke 
kapetanije 
3. Vijeće djeluje pri Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Župa 
dubrovačka. 
Jedinstveni upravni odjel iz st. 1. ove 

točke obavlja stručno-administrativne 
poslove za Vijeće. 
4. Akti Vijeća ovjeravaju se pečatom 

Općinskog vijeća Općine Župa 
dubrovačka. 

5. Mandat članova Vijeća traje četiri 
godine. 
Ako ocijeni potrebnim, Općinsko vijeće 

može pojedinog člana Vijeća ili Vijeće u 
cjelini razriješiti i prije isteka mandata. 
6. Članovi Vijeća između sebe biraju 

predsjednika Vijeća. 
7. Ovo rješenje stupa na snagu prvi dan 

nakon objave u ''Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka''.  

 
KLASA: 947-01/19-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-19-5 
 
Srebreno, 30. travnja 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
08. 
 
Na temelju članka 41. Stavka 1. Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju 
(''Narodne novine'', broj 10/97, 107/07 i 
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94/13) i članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09, 6/13 i 3/18), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
14. sjednici, održanoj 30. travnja 2019., 
godine donijelo je  
 

O D L U K U 
o davanju prethodne suglasnosti na 

Izmjene i dopune Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića Župa dubrovačka 
 
Daje se prethodna suglasnost na 

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića ''Župa 
dubrovačka'' u tekstu kojeg je utvrdilo 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Župa 
dubrovačka na 26. sjednici održanoj 11. 
travnja 2019. godine. 
  
 Ova odluka stupa na snagu prvog 
dana od dana objave u "Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka". 
 
KLASA: 601-02/16-01/01 
URBROJ: 2117/08-02-19-9 
 
Srebreno, 30. travnja 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
09. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09, 6/13 i 3/18), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na                  
14. sjednici, održanoj 30. travnja 2019., 
donijelo je slijedeći  
 

Z A K L J U Č A K 
 
 Općinsko vijeće Općine Župe 
dubrovačka prihvaća Sporazum o 
međusobnoj suradnji između Grada 
Dubrovnika, Općine Konavle, Općine 
Dubrovačko primorje i Općine Župa 
dubrovačka radi osiguranja financijskih 
sredstava i provedbe projekta sanacije 
odlagališta otpada ''Grabovica'' – I Etapa. 
 
 Sporazum o međusobnoj suradnji 
sastavni je dio ovog Zaključka. 
 
 Ovlašćuje se Općinski načelnik da u 
ime Općine Župa dubrovačka potpiše rečeni 
Sporazum. 
 
KLASA: 402-01/19-01/02 
URBROJ:2117/08-02-19-2 
 
Srebreno, 30. travnja 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
01. 
 
Na temelju članka 48. Statuta Općine Župa 
dubrovačka („Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka“, broj 8/09, 6/13 i 3/18) i 
Uredbe o registru državne imovine (NN, broj 
55/11), Općinski načelnik Općine Župa 
dubrovačka donosi 

 
 

ODLUKU  
o uspostavi Registra imovine Općine Župa 

dubrovačka 
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I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom propisuje se način 
uspostave, sadržaj, oblik i način vođenja 
Registra imovine Općine Župa dubrovačka 
(u daljnjem tekstu: Registar). 

 
Članak 2. 

 
Registar je popis nekretnina u vlasništvu 
Općine Župa dubrovačka. Podaci iz Registra 
ne predstavljaju javnu ispravu u smislu 
propisa koji uređuju upravni postupak. 

 
Članak 3. 

 
Registar uspostavlja i vodi Općina Župa 
dubrovačka. 

 
Članak 4. 

 
Općina Župa dubrovačka i općinski načelnik 
ovlašteni su tražiti i koristiti podatke o 
imovini Općine Župa dubrovačka iz 
evidencije nadležnog suda za područje 
Općine Župa dubrovačka (zemljišno knjižni 
odjel), tijela državne uprave, nadležnog 
područnog ureda za katastar, kao i drugih 
javnih evidencija radi uspostave Registra. 
 

Članak 5. 
Registar se javno objavljuje na internetskim 
stranicama Općine Župa dubrovačka. 
 

II. OBLIK I SADRŽAJ REGISTRA 
 

Članak 6. 
 

Registar se vodi u elektroničkom obliku koji 
služi za objavu na internetskoj stranici 
Općine Župa dubrovačka i na papirnatom 

mediju za pismohranu Općine Župa 
dubrovačka. 

 
Članak 7. 

 
Registar se sastoji od:  

• popisa nekretnina, 
• popisa vlasničkih udjela u 

trgovačkim društvima 
 

POPIS NEKRETNINA 
 

Članak 8. 
 

Popis nekretnina sastoji se od popisa:  
• građevinskog zemljišta i građevina, 
• poljoprivrednog zemljišta, 
• šuma i šumskog zemljišta, 
• javnog vodnog dobra, 
• stambenih objekata, 
• poslovnih prostora, 
• nerazvrstanih cesta, 
• drugih nekretnina evidentiranih kao 

kapitalna imovina. 
 

Članak 9. 
 

Popis nekretnina sadržavat će podatke o 
nekretninama čiji je vlasnik, suvlasnik ili 
zajednički vlasnik, odnosno vanknjižni 
vlasnik Općina Župa dubrovačka, a osobito: 

• broj zemljišnoknjižne čestice 
nekretnine, 

• broj zemljišnoknjižnog uloška u koji 
je nekretnina upisana, te broj 
poduloška ako postoji, 

• naziv katastarske općine gdje se 
zemljišnoknjižna čestica nalazi, 

• površinu zemljišnoknjižne čestice, 
• kulturu zemljišnoknjižne čestice, 
• vrstu vlasništva na nekretnini – 

isključivo vlasništvo, suvlasništvo, 
zajedničko vlasništvo ili vanknjižno 
vlasništvo, udio u vlasništvu u 
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slučaju suvlasništva ili zajedničkog 
vlasništva, drugi suvlasnici ili 
zajednički vlasnici u slučaju 
suvlasništva ili zajedničkog 
vlasništva, 

 titulara vlasništva, 
 podatke o teretima na nekretnini, 
 podatke o sudskim sporovima koji se 

vode vezano za nekretninu, 
 broj posjedovnog lista, 
 broj katastarske čestice iz 

posjedovnog lista, 
 naziv katastarske općine iz 

posjedovnog lista, 
 površinu katastarske čestice iz 

posjedovnog lista, 
 nositelja prava i udio, 
 broj katastarskog plana i katastarski 

plan za katastarsku česticu, 
 adresu katastarske čestice, 
 prostorno-plansku namjenu 

nekretnine i prostorni plan, 
 korisnika nekretnine i pravnu osnovu 

korištenja nekretnine, 
 vrijednost nekretnine, 
 druge podatke. 
 

POPIS VLASNIČKIH UDJELA U 
TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA 

 
Članak 10. 

 
Popis vlasničkih udjela u trgovačkim 
društvima sastoji se od popisa:  

 dionica, i 
 poslovnih udjela. 

 
Članak 11. 

 
POPIS DIONICA 

 
U popis dionica upisuju se dionice 
trgovačkih društava čiji je imatelj Općina, 

odnosno pravne osobe kojih je osnivač 
Općina. Općina Župa dubrovačka za sada 
nema u svom vlasništvu dionice trgovačkih 
društava. 

 
Članak 12. 

 
Popis dionica sadržavat će podatke o 
dionicama trgovačkih društava čiji je imatelj 
Općina, odnosno pravne osobe kojih je 
osnivač Općina, a osobito:  

• naziv dioničkog društva ili pravne 
osobe, 

• sjedište dioničkog društva, 
• oznaka vrijednosnog papira, 
• OIB dioničkog društva, 
• temeljni kapital dioničkog društva, 
• izdana količina dionica, 
• nominalna vrijednost dionice, 
• vlasništvo Općine u temeljnom 

kapitalu dioničarskog društva, 
• postotak vlasništva Općine u 

dioničkom društvu, 
• vlasništvo ostalih imatelja u 

temeljnom kapitalu dioničkog 
društva, 

• postotak vlasništva ostalih imatelja u 
dioničkom društvu ili pravne osobe. 

 
Članak 13. 

 
POPIS POSLOVNIH UDJELA 

 
U popis poslovnih udjela upisuju se poslovni 
udjeli trgovačkih društava čiji je suvlasnik 
Općina Župa dubrovačka.  

Članak 14. 
 

Popis poslovnih udjela sadržavat će podatke 
o poslovnim udjelima trgovačkih društava 
čiji je suvlasnik Općina Župa dubrovačka, a 
osobito:  

• naziv trgovačkog društva, 
• sjedište trgovačkog društva, 



Općina Župa dubrovačka               Službeni glasnik broj 04                  Srebreno, 30. travnja 2019. 
 

 
 

 
8 
 

 

• OIB trgovačkog društva, 
• temeljni kapital trgovačkog društva, 
• vlasništvo 0pćine Župa dubrovačka u 

temeljnom kapitalu trgovačkog 
društva 

• postotak vlasništva Općine Župa 
dubrovačka u trgovačkom društvu 

• vlasništvo ostalih imatelja u 
temeljnom kapitalu trgovačkog 
društva 

• postotak vlasništva ostalih imatelja u 
trgovačkom društvu. 

 
III.  UNOS PODATAKA U 

REGISTAR  
 

Članak 15. 
 

Općina Župa dubrovačka dužna je na dan 
donošenja Izvješća o izvršenju proračuna za 
prethodnu godinu izvijestiti Općinsko vijeće 
o nekretninama u vlasništvu Općine Župa 
dubrovačka koje koristi Općina, kao i o svim 
drugim nekretninama koje se koriste na 
temelju ugovora o zakupu, ugovora o najmu 
ili ugovora o korištenju. Sve podatke o 
promjenama u stjecanju, otuđenju i 
raspolaganju nekretninama tijekom 
kalendarske godine, Općina Župa 
dubrovačka dužna je pravovremeno ažurirati 
u Registru, a najkasnije do 31.12. tekuće 
godine.  
 

IV.  DINAMIKA USPOSTAVE 
REGISTRA 

 
Članak 16. 

 
Općina Župa dubrovačka će nakon stupanja 
na snagu ove Odluke započeti izradu 
Registra. Registar će biti ustrojen najkasnije 
do travnja 2019. godine. 

Nakon provjere svih podataka unesenih u 
Registar, isti će se objaviti na internetskoj 
stranici Općine Župa dubrovačka. 
 

V. STUPANJE NA SNAGU 
 

Članak 17. 
 

Ova Odluka objavit će se u »Službenom 
glasniku Općine Župa dubrovačka«. 
 
KLASA: 030-07/17-01/15 
URBROJ: 2117/08-01-19-10 
 
Srebreno, 5. travnja 2019. 
 

Općinski načelnik 
 

Silvio Nardelli, v.r.  
 
 
02. 
 
Na temelju članka 17. stavak 3. podstavak 7. 
Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 
82/15 i 118/18), članka 7. stavak 2. i stavak 
3. Pravilnika o smjernicama za izradu 
procjena rizika od katastrofa i velikih 
nesreća za područje Republike Hrvatske i 
jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave (NN br. 65/16), Smjernica za 
izradu procjena rizika od velikih nesreća za 
područje Dubrovačko-neretvanske županije 
(KLASA: 810-01/16-01/15,  URBROJ: 
2117/1-01-17-04 od 14. veljače 2017. 
godine) i članaka 48. Statuta Općine Župa 
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 8/09, 6/13 i 3/18) donosi 
 

ODLUKU 
o postupku izrade Procjene rizika od 

velikih nesreća 
za područje Općine Župa dubrovačka i 

osnivanju Radne skupine za izradu 
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Procjene rizika od velikih nesreća za 
područje Općine Župa dubrovačka 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuje se postupak 
izrade Procjene rizika od velikih nesreća za 
područje Općine Župa dubrovačka, osniva 
Radna skupina za izradu Procjene rizika od 
velikih nesreća te određuju koordinatori, 
nositelj, izvršitelji izrade Procjene rizika i 
konzultant. 

Procjena rizika od velikih nesreća za 
područje Općine Župa dubrovačka (u 
daljnjem tekstu: Procjena) izrađuje se 
sukladno Smjernicama za izradu procjene 
rizika od velikih nesreća za područje 
Dubrovačko-neretvanske županije. 

Postupak izrade Procjene obuhvaća 
prikupljanje, obradu i analiziranje podataka. 
 

Članak 2. 
Ovom Odlukom određuju se 

koordinatori za svaki pojedini rizik te 
nositelji i izvršitelji izrade rizika.  

Ovom Odlukom određuje se Alfa 
atest d.o.o. iz Splita, Poljička cesta 32, 
ovlaštenik za prvu grupu stručnih poslova u 
području planiranja civilne zaštite kao 
konzultant.   

Koordinatori organiziraju i 
koordiniraju izradu svakog pojedinog rizika, 
dok su izvršitelji dužni surađivati te u okviru 
svoje nadležnosti doprinositi razradi rizika.  

Lista koordinatora za pojedine rizike, 
izvršitelja i konzultanta nalazi se u Prilogu I. 
koji je sastavni dio ove Odluke. 

 
Članak 3. 

Osniva se Radna skupina za izradu 
Procjene rizika od velikih nesreća za 
područje Općine Župa dubrovačka (u 
daljnjem tekstu: Radna skupina). 

Članovi Radne skupine, istovremeno 
i nositelji za pojedine rizike, osim 

Općinskog načelnika kao glavnog 
koordinatora,  imenuju se:  
 
1. Mirko Maslać,  Načelnik Stožera CZ, 
zamjenik Općinskog načelnika, koordinator 
2. Željko Miloslavić, zapovjednik DVD 
Župa dubrovačka, član za identificiranu 
prijetnju i rizik (potres) 
3. Niko Benić, direktor komunalne tvrtke 
Župa dubrovačka d.o.o., član za 
identificiranu prijetnju i rizik (poplava) 
4.  Željko Miloslavić, zapovjednik DVD 
Župa dubrovačka, član za identificiranu 
prijetnju i rizik (požar otvorenog prostora).  

 
Članak 4. 

Koordinator ima slijedeće obveze: 
- organizaciju i vođenje sastanaka Radne 
skupine, 
- koordiniranje i nadziranje procesa izrade 
Procjene rizika,  
- predlaganje izmjena i dopuna Procjene. 

 
Članak 5. 

Nositelji imaju slijedeće obveze: 
- izrađuje scenarije za određene rizike, 
- odgovorni su za vjerodostojnost podataka 
iz svoje nadležnosti, 
- sudjeluju u analizi i evaluaciji rizika za koji 
su prema Prilogu 1. ove Odluke utvrđeni   
  nositeljima, sukladno uputama, 
- kontaktiraju s nadležnim tijelima, te 
znanstvenim institucijama u svrhu 
prikupljanja informacija, 
- o tijeku procesa prikupljanja podataka 
redovito obavještavaju koordinatora, 
- dostavljaju koordinatoru tražene podatke u 
zadanim rokovima te surađuju tijekom rada 
na procjeni. 
 

Članak 6. 
Izvršitelji imaju slijedeće obveze: 

- prikupljaju podatke za analizu i evaluaciju 
rizika, 
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- sudjeluju u izradi scenarija za pojedini 
rizik. 
 

Članak 7. 
Koordinator dostavlja Prijedlog 

procjene glavnom koordinatoru koji 
dostavlja Općinskom vijeću prijedlog 
procjene rizika na donošenje. 

Koordinator, nakon donošenja 
Procjene, nastavlja s praćenjem događaja i 
kretanja od značaja za procjenjivanje rizika 
iz područja nadležnosti te o promjenama, 
jedan puta godišnje ili po potrebi izvješćuje 
glavnog koordinatora. 

Radna skupina za izradu Procjene 
predlaže glavnom koordinatoru pokretanje 
postupaka izmjena i dopuna Procjene, 
odnosno ažuriranja Procjene. 

Procjena rizika od velikih nesreća za 
Općinu Župa dubrovačka izrađuje se 
najmanje jednom u tri godine te usklađivanje 
i usvajanje mora provesti do kraja mjeseca 
ožujka u svakom trogodišnjem ciklusu.   

Procjena rizika od velikih nesreća za 
područje Općine Župa dubrovačka može se 
izrađivati i češće, ukoliko se u trogodišnjem 
periodu nastupi značajna promjena ulaznih 
parametara u korištenim scenarijima i 
postupcima analiziranja rizika ili ako se 
prepozna nova prijetnja. 
 

Članak 8. 
Ova Odluka objavit će se u 

„Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka“. 
 
KLASA: 810-01/19-01/02     
URBROJ: 2117/08-01-19-1 
 

Srebreno, 25. ožujka  2019. 
 

Općinski načelnik 
 

Silvio Nardelli, v.r.  

 
 
 
 
 


