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01. 

 

Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o 

sustavu civilne zaštite (NN, broj 

82/15), članka 58. Pravilnika o nositeljima, 

sadržaju i postupcima izrade planskih 

dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu 

informiranja javnosti u postupku njihovog 

donošenja (NN, broj 49/17) 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 19. sjednici održanoj 11. 

prosinca 2019. godine, usvaja 

 

 

ANALIZU STANJA 

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA 

PODRUČJU 

OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA U 2019. 

GODINI 

 
 

I. 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 
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financiranja, te obavljaju i druge poslove 

zaštite i spašavanja utvrđene zakonom. 

 Člankom 58. Pravilnika o 

nositeljima, sadržaju i postupcima izrade 

planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te 

načinu informiranja javnosti u postupku 

njihovog donošenja (NN, broj 49/17) 

propisano je da se godišnjim analizama 

stanja sustava civilne zaštite prati napredak 

implementacije ciljeva iz Smjernica, 

utvrđuje novo stanje, redefiniraju prioriteti, 

ocjenjuje doprinos nositelja i sudionika u 

provođenju mjera i aktivnosti iz plana 

razvoja sustava civilne zaštite , analizira 

financiranje sustava civilne zaštite i 

realizacija svih drugih aktivnosti od značaja 

za provođenje revizije i planova razvoja 

sustava civilne zaštite.  

 

 

II. 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 2019. godini Općina Župa 

dubrovačka je donijela i provodi slijedeće 

akte iz područja civilne zaštite: 

• Općinski načelnik je 25. ožujka 

2019. godine donio Odluku o 

postupku izrade Procjene rizika od 

velikih nesreća za područje Općine 

Župa dubrovačka i osnivanju Radne 

skupine za izradu Procjene rizika od 

velikih nesreća za područje Općine 

Župa dubrovačka,   

• Općinski načelnik je 16. svibnja 

2019. godine donio Plan vježbi 

civilne zaštite Općine Župa 

dubrovačka za 2019. godinu, 

• Općinsko vijeće je u svibnju 2019. 

godine donijelo Odluku o donošenju 

Procjene rizika od velikih nesreća za 

Općinu Župa dubrovačka, 

• Općinski načelnik je u kolovozu 

2019. godine donio Odluku o 

provođenju i pripremi vježbe 

Stožerno upravljanje u slučaju 

potresa, 

• Općinski načelnik je u listopadu 

2019. godine donio Odluku o 

donošenju Plana djelovanja civilne 

zaštite Općine Župa dubrovačka, 

• Općinski načelnik je u prosincu 

2019. godine donio Plan vježbi 

civilne zaštite Općine Župa 

dubrovačka za 2020. godinu, 

• Općinsko vijeće je u prosincu 2019. 

godine donijelo Analizu sustava 

civilne zaštite na području Općine 

Župa dubrovačka u 2019. godini,  

• Općinsko vijeće je u prosincu 2019. 

godine donijelo Plan razvoja sustava 

civilne zaštite na području Općine 

Župa dubrovačka u 2020. 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. 

 

III.  STANJE PO VAŽNIJIM 

SASTAVNICAMA SUSTAVA 

CIVILNE  ZAŠTITE 

1. CIVILNA ZAŠTITA 

1.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 
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        Sukladno članku 24. stavku 1. 

Zakona o sustavu civilne zaštite (NN, 

broj 82/15) Općinsko vijeće je u roku od 

60 dana od njihovog konstituiranja 

donijelo Odluku o imenovanju Stožera 

civilne zaštite Općine Župa dubrovačka 

kao i izmjenu i dopunu navedene Odluke 

te sukladno Pravilniku o sastavu stožera, 

načinu rada te uvjetima za imenovanje 

načelnika, zamjenika načelnika i članova 

stožera civilne zaštite imenovali su 

slijedeće: 

▪ Mirko Maslać, zamjenik Općinskog 

načelnika – načelnik stožera,  

▪ Željko Miloslavić, zapovjednik DVD 

Općine Župa dubrovačka - zamjenik 

načelnika stožera, 

▪ Dragana Đurić, Služba civilne zaštite 

Dubrovnik – član, 

▪ Matko Klarić, načelnik PGP 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, 

▪ Vlaho Koprivica, 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 travnju i 

listopadu 2019. godine održao svoje 

sjednice. Stožer civilne zaštite je sukladno 

Planu vježbi civilne zaštite Općine Župa 

dubrovačka u 2019. godini bio organizator i 

koordinator stožerno-zapovjedne vježbe 

operativnih snaga sustava civilne zaštite 

Općine Župa dubrovačka koja je održana u 

listopadu 2019. godine.  

          

        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 2019. godinu i 

Planu razvoja sustava civilne zaštite na 

području Općine Župa dubrovačka za 2019. 

godinu dodatno opremljena sa određenim 

brojem poljskih ležajeva. Isti su se sukladno 

Planu civilne zaštite i Planu razvoja sustava 

civilne zaštite na području Općine Župa 

dubrovačka za 2019. godinu tijekom 2019. 

godine uključili u obavljanje utvrđenih im 

aktivnostima.  

 

          

    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 
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civilne zaštite i Planu razvoja sustava 

civilne zaštite na području Općine Župa 

dubrovačka za 2019. godinu tijekom 2019. 

godine uključili u obavljanje utvrđenih im 

aktivnostima.  

  

 

1.4.PREVENTIVA I PLANOVI CZ 
 

         Procjenu rizika od velikih nesreća za 

Općinu Župa dubrovačka Općinsko vijeće 

Općine Župa dubrovačka donijelo na svojoj 

15. sjednici održanoj dana 20. svibnja 2019. 

godine, a Plan djelovanja civilne zaštite 

Općine Župa dubrovačka s pripadajućim 

prilozima Općinski načelnik je donio 14. 

listopada 2019. godine. Na temelju 

navedenih dokumenata postupat će se 

odnosno ustrojavati sustav civilne zaštite 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 Stožer Civilne 

zaštite 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 7 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. 

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 usklađenu i dopunjenu 

Procjenu ugroženosti od požara i 

tehnoloških eksplozija za Općinu Župa 

dubrovačka kao i Plan zaštite od požara za 

Općinu Župa dubrovačka donijelo u 

prosincu 2016. godine, a Plan motrenja i 

ophodnji Općine Župa dubrovačka 

prihvaćen je od Općinskog načelnika u 

siječnju 2019. godine. 
 

      Temeljem istaknutog može se utvrditi da 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Župa 

dubrovačka zadovoljava sve kriterije koji su 
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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 određene 

Odlukom o određivanjem pravnih osoba od 

interesa za sustav civilne zaštite na području 

Općine Župa dubrovačka i njenom 

izmjenom i dopunom koje je Općinsko 

vijeće donijelo u prosincu 2016.g., srpnju 

2017. godine i studenomu 2018.g. 

Izmjenama i dopunama navedene Odluke 

pravnim osobama Župa dubrovačka d.o.o., 

Groblje Dubac d.o.o. i Čistoća Dubrovnik 

d.o.o. dodane su još OŠ Župa dubrovačka, 

Dječji vrtić Župa dubrovačka, Libertas 

Dubrovnik d.o.o., Pemo d.o.o. i Restoran 

Spiona – Savinović d.o.o. koji je izmjenama 

i dopunama u studenom 2018.g. promijenjen 

u Restoran Kogo - Rigina j.d.o.o. u 

Srebrenom (isti vlasnik). Iste su temeljem 

izvatka iz Procjene i Plana obvezne izraditi 

svoje operativne planove.  

Budući je Općina Župa dubrovačka 

donijela novu Procjenu rizika od velikih 

nesreća za Općinu Župa dubrovačka i Plan 

djelovanja civilne zaštite Općine Župa 

dubrovačka s pripadajućim prilozima to će 

se sukladno istima morat donijeti i nova 

Odluka o određivanju pravnih osoba od 

interesa za sustav civilne zaštite na području 

Općine Župa dubrovačka i ista dostaviti 

svim određenim pravnim osobama (ostale su 

iste pravne osobe).     

 

 
 

IV: FINANCIRANJE SUSTAVA 

CIVILNE ZAŠTITE   
 

 

Sukladno Godišnjem planu i smjernicama 

razvoja sustava civilne zaštite za 2019. god:   

 
 

 

R.br. 

 

Opis pozicije 

 

 

Planirano  

2019. 

 

Realizirano  

2019. 

1. tekuće donacije 

DVD Župa dubrovačka 

 

1.775.000,00 kn 

 

1.775.000,00 kn 

2. tekuće donacije  

Crveni križ  

 

30.000,00 kn 

 

30.000,00 kn 

3. tekuće donacije  

Gorska služba spašavanja 

 

12.000,00 kn 

 

12.000,00 kn 

4. oprema za civilnu zaštitu 

(poljski ležajevi) 

 

10.000,00 kn 

 

9.992,50 kn  
 

U K U P N O: 

 

1.827.000,00 kn 

 

1.826.992,50 kn 
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V: PRIKAZ PLANIRANIH I REALIZIRANIH AKTIVNOSTI  

      PREMA SMJERNICAMA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE   
 

PLANIRANA 

AKTIVNOST 

REALIZIRANA 

AKTIVNOST 

NOSITELJ  NAPOMENA 

Donijeti Procjenu rizika 

od velikih nesreća i  Plan 

djelovanja CZ  

Doneseni Općina Župa 

dubrovačka 

 

Sukladno novoj Procjeni i 

Planu CZ donijeti Odluku 

o određivanju pravnih 

osoba od interesa za 

sustav CZ 

Nije donesena  Općina Župa 

dubrovačka 

 

Organiziranje sastanka 

stožera CZ 

Organizirana dva sastanka 

stožera CZ 

Općina Župa dbk i 

stožer CZ 

 

Plan vježbi CZ za 2019.  Donesen i vježba odrađena 

u listopadu 2019. 

Općina Župa dbk i 

stožer CZ 

 

Nabava opreme za CZ 

(poljski ležajevi) 

Nabavljeni Općina Župa 

dubrovačka 

 

Izvršiti opremanje, 

osposobljavanje i 

usavršavanje DVD-a 

prema planovima zaštite 

od požara 

Izvršeno Općina Župa 

dubrovačka i DVD 

 

Izrada Analize stanja 

sustava civilne zaštite i 

godišnjeg plana razvoja s 

financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje 

Izvršeno Općina Župa 

dubrovačka 

 

Izrada smjernica za 

organizaciju i razvoj 

sustava CZ  

Izvršeno Općina Župa 

dubrovačka 

 

 

VI. ZAKLJUČAK 
 

1. Stanje sustava civilne zaštite u 2019. 

godini ocjenjuje se uspješnim. 

2. Planom razvoja sustava civilne 

zaštite za 2020. godinu i smjernicama 

razvoja sustava civilne zaštite za 

četverogodišnje razdoblje utvrdit će 

se aktivnosti, pravci djelovanja i 

financijska sredstva, sa ciljem što 

kvalitetnije organizacije i razvoja 

civilne zaštite. 

3. Iz analize je vidljivo da je 

promjenom zakona utvrđena obveza 

donošenja novih dokumenta i to 

Procjene rizika od velikih nesreća i 

Plan djelovanja civilne zaštite koje je 

općina i donijela te će slijedom toga 

trebati revidirati postojeće općinske 

akte koji reguliraju sustav civilne 

zaštite.     

 

KLASA: 810-01/19-01/05 
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URBROJ: 2117/08-02-19-1 

 

Srebreno, 11. prosinca 2019. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

02. 

 

Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o 

sustavu civilne zaštite (NN, broj 

82/15), članka 59. Pravilnika o nositeljima, 

sadržaju i postupcima izrade planskih 

dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu 

informiranja javnosti u postupku njihovog 

donošenja (NN, broj 49/17) 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 19. sjednici održanoj 11. 

prosinca 2019. godine, usvaja 

 
 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE 

ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE 

ŽUPA DUBROVAČKA 

ZA 2020. 

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 2019. godini i Smjernica za 

organizaciju i razvoj sustava zaštite i 

spašavanja za 2018.-2021. 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 2020. godinu:  

 

 

I. NORMATIVNE AKTIVNOSTI 
 

1. Općinsko vijeće prilikom donošenja 

proračuna za iduću godinu donosi 

Analizu stanja sustava civilne zaštite 

za 2019. godinu i Plan razvoja 

sustava civilne zaštite za 2020. 

godinu s trogodišnjim financijskim 

učincima. 

2. Općinski načelnik donosi Plan vježbi 

civilne zaštite Općine Župa 

dubrovačka za 2021. godinu. 

3. Općinsko vijeće će sukladno 

donesenim Procjeni rizika od velikih 

nesreća i Planu djelovanja civilne 

zaštite donijeti novu Odluku o 

određivanju pravnih osoba od 

interesa za sustav civilne zaštite te je 

istima i dostaviti. 

4. Općinski načelnik na prijedlog DVD-

a Župa dubrovačka prihvaća Plan 

motrenja i ophodnji Općine Župa 

dubrovačka za 2020. godinu od 01. 

lipnja do 31. rujna 2020. godine. 

 

 

II. OPERATIVNO DJELOVANJE  

 

1. DVD Župa dubrovačka će sukladno 

Planu motrenja i ophodnji od 01. 
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lipnja do 31. rujna 2020. godine 

svakodnevno provoditi dežurstva, 

motrenja i ophodnje te opremati, 

osposobljavati i usavršavati svoje 

članove prema planovima zaštite od 

požara. 

2. Nastavit će se potrebno ažuriranje i 

dopuna evidencija operativnih snaga 

civilne zaštite (stožera, postrojbe i 

povjerenika). 

3. Dva puta godišnje održati će se 

redovite sjednice Stožera civilne 

zaštite. 

4. Sukladno Planu vježbi civilne zaštite 

odradit će se vježba civilne zaštite. 

5. Sredstvima planiranim u Proračunu 

za 2020. godinu nabavit će se oprema 

za postrojbu civilne zaštite i to 

nastavak nabave poljskih ležajeva. 

 

 

III. FINANCIRANJE SUSTAVA 

CIVILNE ZAŠTITE ZA 

TROGODIŠNJE RAZDOBLJE  

 

- izvod iz proračuna o visini 

osiguranih sredstava za 

organizaciju i razvoj sustava 

civilne zaštite u 2020., 2021. i 

2022. godini   

 

 

R.br. 

 

Opis pozicije 

 

 

Planirano  

2020. 

 

Planirano  

2021. 

 

Planirano  

2022. 

1. tekuće donacije 

DVD Župa dubrovačka 

 

1.950.000,00 kn 

 

1.950.000,00 kn 

 

1.950.000,00 kn 

2. tekuće donacije  

Crveni križ  

 

30.000,00 kn 

 

30.000,00 kn 

 

30.000,00 kn 

3. tekuće donacije  

Gorska služba spašavanja 

 

15.000,00 kn 

 

12.000,00 kn 

 

12.000,00 kn 

4.  

oprema za civilnu zaštitu 

 

10.000,00 kn 

 

10.000,00 kn 

 

10.000,00 kn  
 

U K U P N O: 

 

2.005.000,00 kn 

 

2.002.000,00 kn 

 

2.002.000,00 kn 

 

Ovaj Plan stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Župa dubrovačka“. 

 

KLASA: 810-01/19-01/06      

URBROJ: 2117/08-02-19-1   

 

Srebreno, 11. prosinca 2019. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

03. 

 

Na temelju članaka 15. i 19. Zakona o 

upravljanju državnom imovinom (NN, broj 

52/18) i članka 34. Statuta Općina Župa 

dubrovačka („Službeni glasnik Općine Župa 

dubrovačka“, broj 8/09, 6/13 i 3/18) 

Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 

19. sjednici održanoj dana 11. prosinca 

2019. godine, donosi 
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ODLUKU  

O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA 

UPRAVLJANJA IMOVINOM  

U VLASNIŠTVU OPĆINE ŽUPA 

DUBROVAČKA ZA 2020. GODINU 

 

I. 

Ovom Odlukom usvaja se Godišnji 

plan upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Župa dubrovačka za 2020. godinu 

kojeg je Općina Župa dubrovačka u obvezi 

donijeti u skladu s odredbama Zakona o 

upravljanju državnom imovinom (NN, broj 

52/18) te prema preporukama navedenim u 

Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i 

raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave na 

području Dubrovačko - neretvanske 

županije. 

 

II. 

Godišnjem planom upravljanja 

imovinom određuju se: 

• kratkoročni ciljevi i smjernice 

upravljanja imovinom Općine 

Župa dubrovačka,  

• provedbene mjere u svrhu 

provođenja Strategije, 

• detaljna analiza stanja 

upravljanja pojedinim 

oblicima imovine u vlasništvu 

Općine Župa dubrovačka, 

• godišnji planovi upravljanja 

pojedinim oblicima imovine u 

vlasništvu Općine Župa 

dubrovačka.  

Pobliži obvezni sadržaj Godišnjeg 

plana upravljanja, podatke koje mora 

sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, 

propisano je Uredbom o obveznom sadržaju 

plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

Republike Hrvatske (NN, broj 24/14). 

III. 

Godišnji plan upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Župa dubrovačka za 2020. 

godinu donosi Općinsko vijeće Općine Župa 

dubrovačka za razdoblje od godinu dana, u 

tekućoj godini za sljedeću godinu. 

 

IV. 

Općina Župa dubrovačka dužna je do 

30. rujna 2021. godine dostaviti Općinskom 

vijeću na usvajanje Izvješće o provedbi 

Godišnjeg plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Župa dubrovačka za 2020. 

godinu. 

V. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga 

dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Župa dubrovačka“, a objavit će se na 

službenoj web stranici Općine Župa 

dubrovačka i dostupna je javnosti u skladu 

sa odredbama Zakona o pravu na pristup 

informacijama (NN, broj 25/13, 85/15).  

 

KLASA: 030-07/19-01/16 

URBROJ: 2117/08-02-19-4 

 

Srebreno, 11. prosinca 2019. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

04. 

 

Na temelju članka 20. i članka 42. stavak 1. 

Zakona o lokalnim porezima (''Narodne 

novine'', broj 115/16 i 101/17) i članka 34. 

Statuta Općine Župa dubrovačka ("Službeni 

glasnik Općine Župa dubrovačka", br. 8/09, 

6/13 i 3/18), Općinsko vijeće Općine Župa 

dubrovačka na 19. sjednici održanoj 11. 

prosinca 2019. godine, donijelo je  
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ODLUKU O IZMJENAMA I 

DOPUNAMA Odluke o lokalnim 

porezima Općine Župa dubrovačka 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o lokalnim porezima (''Službeni 

glasnik Općine Župa dubrovačka'', broj 

18/19) briše se kako slijedi: 

 

''Članci 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. 17., 

18., 19., 20., stavak 2. i 3. članka 21. i članak 

22.''  

 

Članci 21., 23., 24., 25., i 26. postaju članci 

10., 11., 12., 13. i 14. 

 

Članak 2. 

 

Sve nespomenute odredbe Odluke o 

lokalnim porezima (''Službeni glasnik 

Općine Župa dubrovačka'', broj: 18/19)  

ostaju nepromijenjene. 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u ''Službenom glasniku Općine 

Župa dubrovačka''. 

 

KLASA: 410-01/19-01/03     

URBROJ: 2117/08-02-19-3 

 

Srebreno, 11. prosinca 2019. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

 

 


