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01.
Na temelju članka 14. i 37. Zakona o
proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15) i
članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka
(„Službeni
glasnik
Općine
Župa
dubrovačka“, br. 8/09, 6/13, 3/18, 4/20, 6/20
– pročišćeni tekst, 5/21 i 9/21 – pročišćeni
tekst), Općinsko vijeće Općine Župa
dubrovačka na 30. sjednici održanoj 12.
ožujka 2021. godine donijelo je

2. IZMJENE I DOPUNE
Odluke o izvršavanju Proračuna
Općine Župa dubrovačka za 2021. godinu
Članak 1.
U Odluci o izvršavanju Proračuna
Općine Župa dubrovačka za 2021. godinu
(„Službeni
glasnik
Općine
Župa
dubrovačka“, broj 27/20 i 7/21) u članku 3.
iznos „52.858.000,00 kuna“ mijenja se u
iznos „54.840.000,00 kn“.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osam
dana nakon objave u „Službenom glasniku
Općine Župa dubrovačka“, a primjenjivat će
se tijekom 2021. godine.
KLASA: 400-06/20-03/03
URBROJ: 2117/08-02-21-3
Srebreno, 12. ožujka 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća
Lovorko Klešković, v.r.

02.
Na temelju članka 67. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN, broj 68/18,
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110/18 i 32/20) i članka 34. Statuta Općine
Župa dubrovačka („Službeni glasnik Općine
Župa dubrovačka“, broj 8/09, 6/13,
3/18,4/20, 6/20 – pročišćeni tekst, 5/21 i
9/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 30. sjednici
održanoj dana 12. ožujka 2021. godine,
donijelo je

-

2. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2021. godinu

-

Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2021. godinu
(„Službeni
glasnik
Općine
Župa
dubrovačka“, broj 27/20 i 7/21) mijenja se
na slijedeći način:

Ulaganja u nerazvrstane ceste
Ulaganje u nerazvrstane ceste obuhvaća
slijedeće:

Članak 3. mijenja se i glasi:
„Ulaganja u groblja

- kupnja ostalog zemljišta za uređenje
nerazvrstanih cesta u iznosu od 950.000,00
kuna financirat će
se iz prenesenog viška prihoda u iznosu od
404.745,26 kuna, iz općih prihoda i
primitaka u iznosu
od 495.254,74 kuna i iz prodaje zemljišta u
iznosu od 50.000,00 kuna,
- ulaganja u znanstvena djela – projekti cesta
u iznosu od 215.000,00 kn financirat će se iz
općih
prihoda i primitaka u iznosu od
115.000,00 kn i iz komunalnog doprinosa u
iznosu od 100.000,00 kn,
- ulaganje u izgradnju ulice Put Pera
Kojakovića u Čibači u iznosu od 300.000,00
kn financirat će se iz općih prihoda i
primitaka,

Ulaganje u groblja obuhvaća slijedeće:

-

od 5.401.352,00 kuna, iz općih
prihoda i primitaka u iznosu od
55.315,11 kuna i iz prenesenog viška
prihoda u iznosu od 489.332,89 kuna,
kupnja zemljišta (unutar obuhvata
DPU-a Groblja) u iznosu od
415.200,00 kuna financirat će se iz
komunalnog doprinosa u iznosu
400.000,00 kuna i iz kapitalnih
pomoći u iznosu od 15.200,00 kuna,
izgradnja II etape – I faze + ostale
faze u iznosu od 20.000,00 kuna
financirat će se iz kapitalnih pomoći.

Za financiranje ulaganja u groblja u
Proračunu su osigurana sredstva u iznosu od
7.640.200,00 kuna.

U članku 1. stavku petom iza točke „- iz
prodaje zemljišta“ dodaje se točka „- iz
turističke pristojbe“.

-

Srebreno, 15. ožujka 2021.

troškovi vođenja i koordinacije
poslova oko izgradnje Groblja u
iznosu od 650.000,00 kuna financirat
će se iz kapitalnih pomoći u iznosu
od 370.000,00 kuna i iz općih
prihoda i primitaka u iznosu od
280.000,00 kuna,
izgradnja I etape Groblja Dubac
(cesta s parkiralištem i trafostanica) u
iznosu od 6.555.000,00 kuna
financirat će se iz komunalnog
doprinosa u iznosu od 600.000,00
kuna, iz kapitalnih pomoći u iznosu
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- ulaganje u izgradnju ulice Put dr Ante
Starčevića – Mljekara – Čibača u iznosu od
350.000,00 kn
financirat će se iz općih prihoda i
primitaka,

-

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na
snagu osam dana od dana objave u
„Službenom
glasniku
Općine
Župa
dubrovačka“, a primjenjivat će se tijekom
2021. godine.

Ulaganja u javnu rasvjetu
u

javnu

rasvjetu

prihod od turističke pristojbe u
iznosu od 105.000,00 kuna.

Sredstva iz prethodnog stavka raspoređuju se
za građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i nabavku opreme prema
prioritetima koji utvrdi Općinski načelnik.“

Za financiranje ulaganja u nerazvrstane ceste
Proračunom su osigurana sredstva u iznosu
od 1.815.000,00 kuna.

Ulaganje
slijedeće:

Srebreno, 15. ožujka 2021.

obuhvaća

- ulaganje u javnu rasvjetu uz nerazvrstane
ceste u iznosu od 340.000,00 kuna financirat
će se iz općih prihoda i primitaka u iznosu
od 235.000,00 kuna i iz turističke pristojbe u
iznosu od 105.000,00 kn.

KLASA: 363-01/20-01/62
URBROJ: 2117/08-02-21-3
Srebreno, 12. ožujka 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća

Za financiranje ulaganja u javnu rasvjetu
Proračunom su osigurana sredstva u iznosu
od 340.000,00 kuna.“

Lovorko Klešković, v.r.

Članak 4. mijenja se i glasi:

03.

„U skladu sa sadržajem Programa u članku
3. troškovi Programa građenja komunalne
infrastrukture u 2021. godini u ukupnom
iznosu od 9.795.200,00 kuna raspoređuju se
na sljedeće izvore financiranja:
- prihodi od komunalnog doprinosa u
iznosu od 1.100.000,00 kuna,
- opći prihodi i primitci u iznosu od
1.830.569,85 kuna,
- kapitalne pomoći u iznosu od
5.806.552,00 kuna,
- preneseni višak prihoda u iznosu od
903.078,15 kuna,
- prodaje zemljišta u iznosu od
50.000,00 kuna,

Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka" br. 8/09, 6/13, 3/18, 4/20, 6/20
– pročišćeni tekst, 5/21, 9/21 – pročišćeni
tekst), Općinsko vijeće Općine Župa
dubrovačka na 30. sjednici održanoj 12.
ožujka 2021. godine donijelo je
ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o
oslobađanju – umanjenju ugovornih
obveza zakupnine za korištenje poslovnih
prostora i javnih površina u vlasništvu
Općine Župa dubrovačka i povezanih
društava
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Članak 1.

-

U Odluci o oslobađanju – umanjenju
od plaćanja zakupnine za korištenje
poslovnih prostora i javnih površina
(''Službeni
glasnik
Općine
Župa
dubrovačka'', broj 9/20, 11/20, 14/20, 23/20)
Članak 2. mijenja se i glasi:

-

''Sukladno utvrđenju iz članka 1. ove
Odluke, od plaćanja zakupnine oslobađaju se
kako slijedi:
za razdoblje od 1. travnja do 31.
svibnja 2020.
- za
korištenje
poslovnog
prostora, oslobađaju se u
cijelosti obveznici plaćanja i
to: društvo Pimaro d.o.o.,
U.O. Kolarin, obrt Anela –
frizerski salon i društvo Lacus
bazeni d.o.o.,
- za korištenje javne površine,
oslobađaju se u cijelosti
obveznici plaćanja i to: caffe
bar Luna, caffe bar Fair play,
obrt Alf, obrt Noni, društvo
Tisak d.o.o. za javnu površinu
u Srebrenom, Čedo Lukšić, te
svi korisnici parkirnih mjesta
ispred zgrade društva Mlini
d.o.o.
- za korištenje javne površine,
oslobađaju se za 30%
obveznici plaćanja i to: obrt
Mark Pecolaja – pekarnica
Srebreno, Tisak d.o.o. za
javnu površinu u Čibači,
Centar za zaštitu na radu
d.o.o., Kont d.o.o.

za
korištenje
poslovnog
prostora, oslobađaju se za
30% obveznici plaćanja i to:
društvo Pimaro d.o.o., U.O.
Kolarin, obrt Anela – frizerski
salon i društvo Lacus bazeni
d.o.o.,
za korištenje javne površine,
oslobađaju se za 30%
obveznici plaćanja i to: caffe
bar Luna, caffe bar Fair play,
obrt Alf, društvo Tisak d.o.o.
za
javnu
površinu
u
Srebrenom.

za razdoblje od 1. srpnja do 30.
studenoga 2020.
- za korištenje poslovnog prostora
oslobađaju se za 30% obveznici
plaćanja i to: društvo Pimaro d.o.o.,
UO Kolarin, obrt Anela – frizerski
salon i društvo Lacus bazeni d.o.o.
-

za korištenje javne površine,
oslobađaju se za 30% obveznici
plaćanja i to: caffe bar Luna, caffe
bar Fair play, obrt Alf, obrt Noni,
društvo Tisak plus d.o.o. za javnu
površinu u Srebrenom i u Čibači,
obrt Pekarnica Župa, Centar za
zaštitu na radu d.o.o.

za razdoblje od 01. rujna do 30. rujna
- za korištenje javne površine,
oslobađaju se u cijelosti obveznici
plaćanja i to: obrt Vivado (štand i
reklamni panoi), tvrtka Adriana Niko
Miljas i sinovi d.o.o. (štand), obrt
Dubrovnik Smile (štand), obrt Jele
(štand), obrt Ivan (štand i električni
romobili), obrt Suza (štand), obrt
Pearly Gates (baldehin), obrt Kolarin
(ugostiteljski stolovi), obrt G

za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja
2020.
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U slučaju da Vlada RH, odnosno
Nacionalni stožer u razdoblju od 1. prosinca
2020. godine do 31. ožujka 2021. godine
obustavi rad određene djelatnosti, za to
razdoblje obveznik se oslobađa plaćanja, s
tim da ako je razdoblje obustave bilo do
(manje od) 15 dana tijekom (kalendarskog)
mjeseca plaća se 75% zakupnine a ako je
razdoblje obustave duže od 15 dana tijekom
(kalendarskog) mjeseca obveznik se
oslobađa plaćanja.

(ugostiteljski stolovi), obrt Poseydon
(ugostiteljski stolovi i hladnjak) i
Autocentar beta d.o.o. (reklamni
panoi).
za razdoblje od 1. prosinca 2020. do 31.
ožujka 2021.
-

-

za korištenje poslovnog prostora
oslobađaju se za 50% obveznici
plaćanja i to: društvo Pimaro d.o.o.,
UO Kolarin, obrt Anela – frizerski
salon i društvo Lacus bazeni d.o.o.

U slučaju da Vlada RH, odnosno
Nacionalni stožer u razdoblju od 1. travnja
2021. godine do 31. svibnja 2021. godine
obustavi rad određene djelatnosti, za to
razdoblje obveznik se oslobađa plaćanja, s
tim da ako je razdoblje obustave bilo do
(manje od) 15 dana tijekom (kalendarskog)
mjeseca plaća se 75% zakupnine a ako je
razdoblje obustave duže od 15 dana tijekom
(kalendarskog) mjeseca obveznik se
oslobađa plaćanja.

za korištenje javne površine,
oslobađaju se za 50% obveznici
plaćanja i to: caffe bar Luna, caffe
bar Fair play, obrt Alf, obrt Noni,
društvo Tisak plus d.o.o. za javnu
površinu u Srebrenom i u Čibači,
obrt Pekarnica Župa, Centar za
zaštitu na radu d.o.o., društvo Kont
d.o.o.

Pod obustavom rada određene
djelatnosti, u smislu ove Odluke, smatra se
svaka obustava rada ako nije dozvoljen rad
određene djelatnosti u punom obujmu
djelovanja.

za razdoblje od 1. travnja 2021. do 31.
svibnja 2021.
-

-

Srebreno, 15. ožujka 2021.

za korištenje poslovnog prostora
oslobađaju se za 50% obveznici
plaćanja i to: društvo Pimaro d.o.o.,
UO Kolarin, obrt Anela – frizerski
salon i društvo Lacus bazeni d.o.o.

Ova mjera odnosi se i na poslovne
prostore povezanog društva - Mlini d.o.o. i
to kako slijedi:
za razdoblje od 1. travnja do 31.
svibnja 2020.
- za
korištenje
poslovnog
prostora, oslobađaju se u
cijelosti obveznici plaćanja i
to:
društvo
Be
nice
j.d.o.o.,društvo Terra mare
d.o.o. i ustanova Dječji vrtić
Župa dubrovačka,

za korištenje javne površine,
oslobađaju se za 50% obveznici
plaćanja i to: caffe bar Luna, caffe
bar Fair play, obrt Alf, obrt Noni,
društvo Tisak plus d.o.o. za javnu
površinu u Srebrenom i u Čibači,
obrt Pekarnica Župa, Centar za
zaštitu na radu d.o.o., društvo Kont
d.o.o.
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za
korištenje
poslovnog
prostora, oslobađaju se za
30% obveznici plaćanja i to:
društvo Alfa term d.o.o.,
društvo Minja Kralj d.o.o.,
obrt Ivan Batina, obrt
Nevenka Grabovac, Gama N,
društvo Lovrić graditeljstvo
d.o.o., društvo Kontrol biro
d.o.o., društvo Vrtlarko d.o.o.
i obrt Ivona Ivanović, Info I.

Gama N, društvo Lovrić
graditeljstvo d.o.o., društvo
Kontrol biro d.o.o.
za razdoblje od 1. travnja 2021. do
31. svibnja 2021.
- za
korištenje
poslovnog
prostora, oslobađaju se za
50% obveznici plaćanja i to:
društvo Be nice j.d.o.o.,
društvo Terra mare d.o.o.,
obrt Ivona Ivanović, Info I,
društvo
Vrtlarko
d.o.o.,
ustanova Dječji vrtić Župa
dubrovačka, društvo Alfa
term d.o.o., obrt Ivan Batina,
obrt Nevenka Grabovac,
Gama N, društvo Lovrić
graditeljstvo d.o.o., društvo
Kontrol biro d.o.o.

za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja
2020.
-

Srebreno, 15. ožujka 2021.

za
korištenje
poslovnog
prostora, oslobađaju se za
30% obveznici plaćanja i to:
društvo
Be
nice
j.d.o.o.društvo Terra mare
d.o.o. i ustanova Dječji vrtić
Župa dubrovačka.

U slučaju da Vlada RH, odnosno
Nacionalni stožer u razdoblju od 1. prosinca
2020. godine do 31. ožujka 2021. godine
obustavi rad određene djelatnosti, za to
razdoblje obveznik se oslobađa plaćanja, s
tim da ako je razdoblje obustave bilo dulje
od 15 dana tijekom (kalendarskog) mjeseca
obveznik se oslobađa plaćanja u potpunosti,
a ako je razdoblje obustave kraće od 15 dana
tijekom (kalendarskog) mjeseca obveznik
plaća 75% zakupnine.

za razdoblje od 1. srpnja do 30.
studenoga 2020.
- za
korištenje
poslovnog
prostora, oslobađaju se za
30% obveznici plaćanja i to:
društvo Be nice j.d.o.o.i
društvo Terra mare d.o.o.
za razdoblje od 1. prosinca 2020. do
31. ožujka 2021.
- za
korištenje
poslovnog
prostora, oslobađaju se za
50% obveznici plaćanja i to:
društvo Be nice j.d.o.o.,
društvo Terra mare d.o.o.,
obrt Ivona Ivanović, Info I,
društvo
Vrtlarko
d.o.o.,
ustanova Dječji vrtić Župa
dubrovačka, društvo Alfa
term d.o.o., obrt Ivan Batina,
obrt Nevenka Grabovac,

U slučaju da Vlada RH, odnosno
Nacionalni stožer u razdoblju od 1. travnja
2021. godine do 31. svibnja 2021. godine
obustavi rad određene djelatnosti, za to
razdoblje obveznik se oslobađa plaćanja, s
tim da ako je razdoblje obustave bilo do
(manje od) 15 dana tijekom (kalendarskog)
mjeseca plaća se 75% zakupnine a ako je
razdoblje obustave duže od 15 dana tijekom
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se

Srebreno, 15. ožujka 2021.

6/13), a uz prethodnu suglasnost na Prijedlog
Plana gospodarenja otpadom Općine Župa
dubrovačka za razdoblje 2021. – 2026.
godine izdanu od Upravnog odjela za zaštitu
okoliša, imovinsko-pravne i komunalne
poslove Dubrovačko-neretvanske županije
(Klasa: 351-01/21-01/24, Urbroj: 2117/109/2-21-02 od 5. ožujka 2021. godine)
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka,
na 30. sjednici održanoj 12. ožujka 2021.,
donijelo je

Pod obustavom rada određene
djelatnosti, u smislu ove Odluke, smatra se
svaka obustava rada ako nije dozvoljen rad
određene djelatnosti u punom obujmu
djelovanja.
Članak 2.
Sve nespomenute odredbe Odluke o
oslobađanju – umanjenju od plaćanja
zakupnine za korištenje poslovnih prostora i
javnih površina (''Službeni glasnik Općine
Župa dubrovačka'', broj 9/20, 11/20, 14/20)
ostaju nepromijenjene ako nisu u suprotnosti
s ovom Odlukom.

ODLUKU
o donošenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Župa dubrovačka
za razdoblje 2021. – 2026. godine
Članak 1.
Donosi se Plan gospodarenja otpadom
Općine Župa dubrovačka za razdoblje 2021.
– 2026. godine.
Plan gospodarenja otpadom Općine Župa
dubrovačka za razdoblje 2021. – 2026.
godine nalazi se u privitku ove Odluke i
njezin je sastavni dio.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog
dana od dana objave u ''Službenom glasniku
Općine Župa dubrovačka''.
KLASA: 372-01/20-01/01
URBROJ: 2117/08-02-21-5

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Službenom glasniku Općine
Župa dubrovačka.

Srebreno, 12. ožujka 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća

KLASA: 351-02/20-01/5
URBROJ: 2117/08-07-21-9

Lovorko Klešković, v.r.

Srebreno, 12. ožujka 2021.
04.

Predsjednik Općinskog vijeća

Na temelju članka 21. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom ("Narodne novine",
broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i članka 34.
Statuta Općine Župa dubrovačka („Službeni
glasnik Općine Župa dubrovačka“, br. 8/09 i

Lovorko Klešković, v.r.

05.
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Temeljem članka 13. Zakona o zaštiti od
požara (NN, broj 92/10) i članka 34. Statuta
Općine Župa dubrovačka („Službeni glasnik
Općine Župa dubrovačka“, broj 8/09, 6/13,
3/18, 4/20, 6/20 – pročišćeni tekst, 5/21 i
9/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 30. sjednici
održanoj 12. ožujka 2021. godine, donijelo je

Srebreno, 15. ožujka 2021.

cilju što bržeg prosljeđivanja informacija.
Potrebno je utvrditi nužan broj stabilnih,
mobilnih i prijenosnih radio uređaja za
potrebe DVD Župa dubrovačka te osigurati
učinkovit rad operativnog centra.
IV.
Odredbe Pravilnika o uvjetima za vatrogasne
pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03) i
Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje
požara (NN 8/06) primjenjuju se za sve
zahvate i izradu dokumenata prostornog
uređenja.
Izuzetno je važno organizirano nadzirati
dostupnost
vatrogasnim
vozilima
i
vatrogascima do nadzemnih hidranata i
vatrogasnih pristupa. Podzemne hidrante,
zatrpane različitim materijalima, potrebno je
pronaći

Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja
zaštite od požara
Općine Župa dubrovačka za 2021. godinu

I.
Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja
zaštite od požara Općine Župa dubrovačka
za 2021. godinu (u daljnjem tekstu Plan)
donosi se radi unaprjeđenja i boljeg
planiranja zaštite od požara na području
Općine Župa dubrovačka.

i osigurati mogućnost njihova korištenja za
potrebe gašenja požara. Na mjestu
podzemnih
hidranata,
prilikom
rekonstrukcije mjesne vodovodne mreže,
ugraditi nadzemne hidrante, sukladno
odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za
gašenje požara. Potrebno je također
kontrolirati tlak i količinu vode u vanjskoj
hidrantskoj mreži za gašenje požara
najmanje jedan put godišnje.

II.
Ovim Planom određuje se prijedlog
organizacijskih i tehničkih mjera nužnih za
unaprjeđenje zaštite od požara na području
Općine Župa dubrovačka, a sukladno
činjeničnom stanju utvrđenom u Procjeni
ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija za Općinu Župa dubrovačka.
III.

V.

Za učinkovito i uspješno djelovanje
vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i
početka intervencije do lokaliziranja i
gašenja požara potrebno je, sukladno
pravilima vatrogasne struke, kontinuirano
raditi na povezivanju u jedinstveni sustav
dojave požara ili nekog drugog događaja, a u

U cilju onemogućavanja nastanka i širenja
požara osnovne preventivne mjere u
planiranju prostora trebaju, uz ostalo,
sadržavati:
- Zoniranje – utvrđivanje namjene
prostora te temeljem prihvaćenih
metoda za utvrđivanje požarnih
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sastaviti popis šuma i šumskog zemljišta u
vlasništvu fizičkih osoba, uz pripadajuće
pregledne zemljovide i po stupnjevima
opasnosti od šumskog požara. Potrebno je
planirati i ustrojiti službu unutarnjeg nadzora
za zaštitu od požara te motriteljsko-dojavnu
službu kao i ustrojiti i osposobiti interventnu
skupinu šumskih radnika, a radi izgradnje
protupožarnih prosjeka.

sektora unutar zona, utvrđivanje zona
zaštite s požarnim zaprekama,
odnosno vatrogasnim pristupima.
Vatrogasni pristupi mogu biti
slobodni
prostori
gdje
nije
dozvoljena gradnja (ulice, parkovi) te
prirodne zapreke (rijeke, potoci,
jezera).
Tijekom
izrade
dokumenata
prostornog
uređenja
postojećih
urbanih
sredina
s
gustoćom
izgrađenosti većom od 30 % kao i
većim
požarnim
opterećenjem
potrebno je utvrditi pojačane mjere
zaštite kroz ograničenje broja etaža,
obveznu interpolaciju građevina
većeg
stupnja
vatrootpornosti,
izgradnju
požarnih
zidova,
ograničenje namjene na djelatnosti s
najmanjim požarnim opasnostima te
izvedbu dodatnih mjera zaštite
(vatrodojava,
pojačan
kapacitet
hidrantske mreže).

VIII.
U svrhu edukacije pučanstva i turista, a
naročito školske djece, za što bolju i
djelotvorniju prevenciju nastanka šumskih
požara tijekom cijele godine, a posebno
tijekom mjeseca svibnja, potrebno je
pripremiti i provoditi različite promidžbene
programe s ciljem prevencije nastanka
šumskih požara. Nužno je ostaviti i
odgovarajuće znakove upozorenja.
IX.

VII.

Poljoprivredno zemljište se mora obrađivati
uz primjenu agrotehničkih mjera kojima se
propisuje njegovo korištenje na način da se
ne umanjuje njegova vrijednost. Tijekom
korištenja
poljoprivrednog
zemljišta
obavezno je uređivanje i održavanje rudina,
živica i međa, poljskih putova (po
mogućnosti za prolaz vatrogasnih vozila) i
kanala. Potrebno je uklanjati suhe biljke
nakon provedbe agrotehničkih mjera u
trajnim nasadima najkasnije do 1. lipnja
tekuće godine te suhe biljne ostatke nakon
berbe najkasnije u roku od 15 dana. Pri
spaljivanju otpada na području privatnih
šuma i poljoprivrednog zemljišta potrebno je
osigurati neophodnu opremu i sredstva za
gašenje.

Sukladno Pravilniku o zaštiti šuma od požara
(NN 33/14) Općina Župa dubrovačka mora

X.

VI.
Prilikom prijevoza opasnih tvari cestovnim
prometnicama na području Općine Župa
dubrovačka potrebno
se strogo pridržavati Zakona o prijevozu
opasnih tvari (NN 79/07) i Odluke o
određivanju
parkirališnih
mjesta
i
ograničenjima za prijevoz opasnih tvari
javnim cestama (NN 114/12) kao i ostalih
propisa o sigurnosti prometa na cestama.
Potrebno je odrediti mjesta za parkiranje i
zaustavljanje vozila koje prevoze opasne
tvari pri čemu treba izbjegavati naselja.
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Sredstva za provedbu Plana osigurana su u
Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2021.
godinu.

Prije početka požarne sezone vlasnici i
korisnici
zapuštenog
poljoprivrednog
zemljišta koje graniči sa šumama dužni su
čistiti
od
vegetacije
rubni
pojas,
preoravanjem ili drukčije, u širini od 5
metara. Prilikom sanacije opožarenih
površina inzistira se na sadnji biljaka
pirofobnih svojstava te zamjena četinjača
autohtonim pionirskim listačama.

XV.
Ovaj Plan stupa na snagu osam dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Župa
dubrovačka.
KLASA: 214-01/20-01/06
URBROJ: 2117/08-02-21-2

XI.

Srebreno, 12. ožujka 2021.

Prosjeke na trasama dalekovoda potrebno je
redovito čistiti od niskog raslinja i to u širini
od 25 metara ispod 110 kV, 10 metara ispod
35kV, a 5 metara ispod 10kV dalekovoda te
sjeći stabla koja bi mogla pasti na žice
dalekovoda. Neizostavno je čišćenje
posječenih
ostataka
biljaka
ispod
dalekovoda.

Predsjednik Općinskog vijeća
Lovorko Klešković, v.r.

XII.
Od izuzetne je važnosti kontinuirano, a
posebice pred početak i tijekom požarne
sezone, održavati pojaseve uz nerazvrstane
prometnice.
XIII.
Za potrebe intervencija pripadnika DVD
Župa dubrovačka, shodno financijskim
mogućnostima, potrebno
je kontinuirano nabavljati opremu i sredstva
namijenjena za vatrogasne intervencije.
Nabavu vatrogasne opreme i sredstava
predlaže
zapovjednik
DVD
Župa
dubrovačka.
XIV.
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