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61.
Na temelju članka 31. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (Narodne Novine
26/03. - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i
članka 26. Statuta Općine Župa dubrovačka
(''Službeni
glasnik
Općine
Župa
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 26. sjednici
održanoj dana 24. rujna 2012. godine,
donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
o komunalnom doprinosu

Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu Općine
Župa dubrovačka (''Službeni glasnik Općine
Župa dubrovačka'', broj: 3/12) članak 13.
mijenja se i glasi:
''Fizička osoba, obveznik komunalnog
doprinosa koja na dan podnošenja zahtjeva
za komunalni doprinos ima prebivalište na
području Općine Župa dubrovačka oslobađa
se od plaćanja komunalnog doprinosa kako
slijedi:
• 30% utvrđenog iznosa komunalnog
doprinosa kad gradi stambenu
građevinu,
• dodatnih 2% za svaku navršenu
godinu unazad u kojoj je investitor
imao prebivalište na području Općine
Župa
dubrovačka
(dokazuje
potvrdom nadležnog tijela) s tim da
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postotak oslobađanja po
osnovu iznosi najviše 30%.

Srebreno, 24. rujna 2012.

ovom
62.

Ukupan postotak oslobađanja po oba osnova
iz prethodnog stavka može iznositi najviše
60%
utvrđenog
iznosa
komunalnog
doprinosa i obračunava se samo na obujam
do 500 m3 stambenog prostora, dok se na
obujam preko 500 m3 postotak oslobađanja
ne obračunava.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 26. sjednici
Općinskog vijeća održanoj dana 24. rujna
2012. godine donijelo je

Fizička osoba, obveznik komunalnog
doprinosa,
oslobađanje
od
plaćanja
komunalnog doprinosa po oba navedena
osnova može iskoristiti samo pri gradnji
jedne građevine do maksimalnog obujma
500 m3 stambenog prostora.
Predmetno oslobađanje moguće je iskoristiti
u više postupaka ishođenja akata za gradnju
za istu građevinu ali isključivo do
iskorištenja obujma 500 m3 stambenog
prostora.''

ZAKLJUČAK
1) Prihvaća se Ugovor o međusobnim
pravima i obvezama u svezi gradnje
nerazvrstane prometnice s TOPOLA
d.o.o., Mlini, Put Pera Kojakovića 3,
OIB: 84104477722, zastupan po
direktoru Igoru Koroušiču
2) Predmetni Ugovor sastavni je dio
ovog Zaključka.

Članak 2.
Sve nespomenute odredbe Odluke o
komunalnom doprinosu (''Službeni glasnik
Općine Župa dubrovačka'', broj 3/12) ostaju
nepromijenjene.

3) Ovlašćuje se Općinski načelnik za
potpis Ugovora.
Obrazloženje

Članak 3.

Sukladno
zahtjevu
Igora Koroušiča,
direktora tvrtke TOPOLA d.o.o, za izdavanje
suglasnosti
za
izgradnju
pristupne
prometnice na dijelu čest. zem. 895 k.o.
Čibača sa pratećom infrastrukturom i kolni
priključak sa čest. zem. 895 k.o. Čibača na
LC 69050, a sve sukladno Zaključku
Upravnog odjela za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša Dubrovačkoneretvanske županije, Klasa: UP/I-35005/12-01/26, Urbroj: 2117/1-23/1-2-12-6 i

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenom
glasniku Općine Župa dubrovačka.
KLASA: 011-01/12-01/03
URBROJ:2117/08-02-12-3
Srebreno, 24. rujna 2012.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.
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Srebreno, 24. rujna 2012.

64.

članku 122. Zakona o prostornom uređenju i
gradnji (Narodne novine 76/07, 38/09,
55/11, 90/11, 50/12) rješava se kao u izreci
ovog zaključka.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 8/09), a u svezi s člankom
61. Zakona o lokalnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05.,
109/07., 125/08., 36/09. i 150/11), Zakona o
izboru članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne (regionalne) samouprave (NN 33/01,
10/02., 155/02., 45/03., 40/05., 44/05. i
28/06), Općinsko vijeće Općine Župa
dubrovačka na 26. sjednici Općinskog vijeća
održanoj dana 24. rujna 2012. godine
donijelo je

KLASA: 350-05/12-01/08
URBROJ:2117/08-02-12-2
Srebreno, 24. rujna 2012.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.

63.

ODLUKU
o provedbi izbora za članove vijeća
mjesnih odbora

Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 26. sjednici,
održanoj 24. rujna 2012., donijelo je
slijedeći

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje postupak
pripreme i provedbe izbora za članove vijeća
mjesnih odbora, tijela za raspisivanje i
provedbu mjesnih izbora, zaštita izbornog
prava i troškovi provedbe izbora za članove
vijeća mjesnih odbora na području Općine
Župa dubrovačka.

ZAKLJUČAK
Prihvaća se Sporazum sa tvrtkom SUB
Dubrovnik d.o.o.
Sporazum sa tvrtkom SUB Dubrovnik d.o.o.
sastavni je dio ovog Zaključka.
Ovlašćuje se Općinski načelnik za potpis
rečenog Sporazuma.

Članak 2.
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na
neposrednim izborima, tajnim glasovanjem u
skladu sa Zakonom, statutom i ovom
Odlukom.
Sukladno Statutu Općine Župa dubrovačka
vijeće mjesnog odbora ima 5 članova.

KLASA: 947-01/12-01/15
URBROJ: 2117/08-02-12-3
Srebreno, 24. rujna 2012.
Predsjednik Općinskog vijeća

Članak 3.

Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.
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Izbore za članove vijeća mjesnih odbora na
području Općine Župa dubrovačka raspisuje
Općinski načelnik posebnom odlukom i
utvrđuje točan datum održavanja izbora.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana
izbora ne može proteći manje od 30 niti više
od 60 dana.

Srebreno, 24. rujna 2012.

Prošireni sastav Općinskog izbornog
povjerenstva određuje se po prihvaćanju,
utvrđivanju i objavi izbornih lista za izbor
članova vijeća mjesnih odbora, a čine ga po
dva predstavnika većinske političke stranke,
odnosno koalicije i dva dogovorno
predložena predstavnika oporbenih stranaka
odnosno koalicija sukladno stranačkom
sastavu Općinskog vijeća Župe dubrovačke.

Članak 4.
Članove vijeća mjesnih odbora biraju
državljani RH s navršenih 18 godina života
koji imaju prebivalište na području mjesnih
odbora.
Za člana vijeća mjesnih odbora može se
kandidirati i biti izabran državljanin RH s
navršenih 18 godina života koji ima
prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 7.
Općinsko izborno povjerenstvo u postupku
pripreme i provedbe izbora za članove vijeća
mjesnog odbora:
- propisuje obrasce u postupku
kandidiranja i provedbe izbora,
- donosi obvezatne upute o redoslijedu
izbornih radnji i tijeku rokova,
- imenuje biračke odbore i nadzire
njihov rad,
- određuje biračka mjesta,
- obavlja sve tehničke pripreme za
provedbu izbora,
- brine za zakonitu pripremu i
provedbu izbora,
- objavljuje kandidatske liste (opće i
zbirnu listu),
- rješava po prigovorima na postupak
kandidiranja i izbora,
- nadzire
pravilnost
izborne
promidžbe,
- objavljuje rezultate mjesnih izbora,
- obavlja i druge radnje utvrđene
izbornim zakonom, Statutom i ovom
Odlukom.

II. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA
Članak 5.
Tijela za pripremu i provedbu mjesnih izbora
su:
- Općinsko izborno povjerenstvo
- Birački odbor.
Opći nadzor zakonitosti izbora za članove
vijeća mjesnih odbora provodi Općinski
načelnik.
Članak 6.
Općinski načelnik imenuje Općinsko izborno
povjerenstvo.
Općinsko izborno povjerenstvo ima stalni i
prošireni sastav.
Stalni
sastav
Općinskog
izbornog
povjerenstva čini predsjednik i dva člana, te
njihovi zamjenici.
Predsjednik
Općinskog
izbornog
povjerenstva imenuje se iz reda sudaca ili
diplomiranih pravnika.

Članak 8.
Radi neposredne provedbe glasovanja i
osiguranja pravilnosti i tajnosti glasovanja
Općinsko izborno povjerenstvo imenuje po
jedan birački odbor za svaki mjesni odbor.
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Birački odbor čini predsjednik i njegov
zamjenik, dva člana i njihovi zamjenici.
Općinsko izborno povjerenstvo imenovat će
biračke odbore najkasnije 5 dana prije dana
održavanja izbora.

Srebreno, 24. rujna 2012.

Općinsko izborno povjerenstvo daje
obvezatne upute za provedbu izbora u
pisanom obliku, a objavljuje ih na oglasnoj
ploči mjesnog odbora i službenoj oglasnoj
ploči i web stranicama Općine Župa
dubrovačka.

III. KANDIDIRANJE
V. TROŠKOVI IZBORA
Članak 9.
Članak 12.
Liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora
predlažu političke stranke registrirane u RH i
birači sukladno Zakonu, Statutu i ovoj
Odluci.
Ako birači kao ovlašteni predlagatelji
predlažu nezavisnu kandidacijsku listu za
pravovaljanost liste dužni su prikupiti 10
(deset) potpisa.

Financijska sredstva za provedbu izbora za
članove vijeća mjesnih odbora osiguravaju
se u općinskom proračunu.
O načinu korištenja financijskih sredstava iz
prethodnog stavka i nadzoru nad njegovim
korištenjem odlučuje Općinsko izborno
povjerenstvo.

Članak 10.

VI. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Općinsko izborno povjerenstvo objavljuje
sve pravovaljane liste na oglasnoj ploči
mjesnog odbora, na službenoj oglasnoj ploči
i web stranicama Općine Župa dubrovačka
na način i u rokovima utvrđenim Zakonom.

Članak 13.
Prigovore zbog nepravilnosti u postupku
kandidiranja mogu podnijeti političke
stranke i nositelji nezavisnih lista, koje su
predložile
liste,
a
prigovor
zbog
nepravilnosti u postupku izbora političke
stranke i nositelji nezavisnih lista, koji su sa
svojim listama sudjelovali u izboru.
Prigovori zbog nepravilnosti u postupku
kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih
odbora podnose se Općinskom izbornom
povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od
isteka dana kad je izvršena radnja na koju je
stavljen prigovor.
Općinsko izborno povjerenstvo dužno je
donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48
sati do dana kada mu je dostavljen prigovor,
odnosno od dana kada su mu dostavljeni
izborni materijali na koje se odnosi prigovor.

IV. PROVEDBA IZBORA
Članak 11.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora
neposredno provode birački odbori na
biračkim mjestima na način i po postupku
propisanim Zakonom.
Postupak glasovanja kao i utvrđivanje
rezultata izbora provodi se na način utvrđen
Zakonom, a službene rezultate objavljuje
Općinsko izborno povjerenstvo za izbor
članova vijeća mjesnih odbora na oglasnoj
ploči mjesnih odbora i službenoj oglasnoj
ploči i web stranicama Općine Župa
dubrovačka.

Članak 14.
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Ako Općinsko izborno povjerenstvo,
rješavajući po prigovoru utvrdi da je bilo
nepravilnosti koje su bitno utjecale na
rezultate izbora, poništit će radnje u tom
postupku i odrediti da se te radnje ponove u
roku koji mora osigurati održavanje izbora
na dan za koji su raspisani.
Ako ne postoji mogućnost ponavljanja
poništenih radnji iz prethodnog stavka ili ako
se nepravilnosti odnose na postupak
glasovanja, a bitno su utjecale na rezultat
izbora, Općinsko izborno povjerenstvo
poništit će izbore i odrediti rok u kojem će se
održati ponovljeni izbori.

Srebreno, 24. rujna 2012.
Članak 17.

Općinski načelnik i član Općinskog vijeća ne
može istovremeno obavljati dužnost člana
vijeća mjesnog odbora.
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Službenom glasniku Općine
Župa dubrovačka''.
KLASA: 013-01/12-01/02
URBROJ:2117/08-02-12-2

Članak 15.
Srebreno, 24. rujna 2012.
Protiv
rješenja
Općinskog
izbornog
povjerenstva podnositelj prigovora koji je
nezadovoljan takvim rješenjem, ima pravo
žalbe
Općinskom
načelniku
putem
Općinskog izbornog povjerenstva, u roku od
48 sati od dana primitka pobijanog rješenja.
Općinski načelnik dužan je donijeti odluku o
žalbi u roku od 48 sati od dana primitka
žalbe i protiv nje nema pravnog lijeka.
VII.
PRIJELAZNE
ODREDBE

I

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.

65.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 26. sjednici
Općinskog vijeća održanoj dana 24. rujna
2012. godine donijelo je

ZAVRŠNE

Članak 16.
Konstituirajuću sjednicu mjesnih odbora
saziva općinski načelnik ili osoba koju on
ovlasti u roku od 30 dana od dana objave
izbornih rezultata na oglasnoj ploči mjesnih
odbora i službenoj oglasnoj ploči i web
stranici Općine Župa dubrovačka.
Postupak konstituiranja obavlja se sukladno
Zakonu o izboru članova predstavničkih
tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, a vijeće mjesnih
odbora
konstituirano
je
izborom
predsjednika vijeća mjesnih odbora.

ZAKLJUČAK
Školskom
odboru
OŠ
Župa
dubrovačka predlaže se pokretanje postupka
za davanje naziva Osnovnoj školi: Škola
Prof.dr.sc. Petra Kulišića.
Obrazloženje
Kako
Osnovna
škola
Župa
dubrovačka nije dobila naziv to Općinsko
vijeće predlaže Školskom odboru davanje
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Srebreno, 24. rujna 2012.

dubrovačka.

naziva i to po Prof.dr.sc. Petar Kulišić, a iz
razloga:
Prof.dr.sc. Petar Kulišić, rođen je u
Čibači 1940., a umro u Zagrebu 1995.
godine. Najmlađi je doktor znanosti, u 25.
godini života doktorirao disertacijom iz
nuklearne fizike. Znanstveni je suradnik na
Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, redovni
profesor na Elektrotehničkom fakultetu, a
obavljao je i mnoge druge poslove iz
domene matematike i fizike. Jedno vrijeme
živio u Canadi, pa je na University of
Manitoba u Winnipegu istraživao nuklearne
reakcije.
Obzirom na njegovu dugu profesuru i
znanstveni rad zaslužuje da se škola u Župi
imenuje njegovim imenom.

KLASA: 340-05/12-01/03
URBROJ: 2117/08-02-12-2
Srebreno, 24. rujna 2012.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.

67.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 26. sjednici,
održanoj
24. rujna 2012., donijelo je
slijedeći

KLASA: 021-05/08-21/02
URBROJ:2117/08-02-12-5
Srebreno, 24. rujna 2012.

ZAKLJUČAK

Predsjednik Općinskog vijeća

1) Prihvaća se II Dodatak ugovoru, s
tvrtkom LIBERTAS DUBROVNIK
d.o.o., o uređivanju međusobnih
prava i obveza u obavljanju javnog
prijevoza putnika za potrebe Općine
Župa dubrovačka za razdoblje od 1.
travnja 2012. do 31. prosinca 2012.

Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.

66.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka" br. 8/09) Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 26. sjednici
održanoj 24. rujna 2012. godine donijelo je

2) Prihvaća se Ugovor s tvrtkom
LIBERTAS DUBROVNIK d.o.o., o
uređivanju međusobnih prava i
obveza u obavljanju javnog prijevoza
putnika za potrebe Općine Župa
dubrovačka za razdoblje od 1.
siječnja 2013. do 31. prosinca 2014.

ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće Općine Župe
dubrovačka ne prihvaća zamolbu članova
udruženja taksi obrtnika Župe dubrovačke za
smanjenjem godišnje naknade za korištenje
auto taksi stajališta na području Općine Župa

3) II Dodatak ugovoru i Ugovor o
uređivanju međusobnih prava i
obveza u obavljanju javnog prijevoza
putnika za potrebe Općine Župa
dubrovačka za razdoblje od 1.
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siječnja 2013. do 31. prosinca 2014. s
tvrtkom LIBERTAS DUBROVNIK
d.o.o. sastavni su dijelovi ovog
zaključka.

Srebreno, 24. rujna 2012.

Zadužuje se Odsjek za opće i pravne
poslove da izradi nacrt Ugovora o
kupoprodaji nekretnina.
Ovlašćuje se Općinski načelnik za
potpis Ugovora o kupoprodaji.

4) Ovlašćuje se Općinski načelnik da
potpiše rečeni II Dodatak ugovoru i
Ugovor o uređivanju međusobnih
prava i obveza u obavljanju javnog
prijevoza putnika za potrebe Općine
Župa dubrovačka za razdoblje od 1.
siječnja 2013. do 31. prosinca 2014.

Obrazloženje
Zaključkom
Općinskog
vijeća
KLASA:
947-01/10-01/57,
URBROJ:
2117/08-02-12-10, od 1. kolovoza 2012.
odbijen je zahtjev Hotela Dubrovačka
rivijera d.d. za ustupanjem čest. zem. 880/2
k.o. Zavrelje, bez naknade.
Nakon ovakvog rješenja Općine
Hoteli Dubrovačka rivijera d.d. zatražili su
od Općine visinu naknade za koju bi Općina
ustupila predmetno zemljište obzirom da im
je isto neophodno jer se nalazi unutar
budućeg kompleksa za koji je u tijeku
postupak ishođenja odobrenja za građenje.
Općina Župa dubrovačka zatražila je
mišljenje-procjenu
ovlaštenog sudskog
vještaka, koji je u svom elaboratu od 29.
kolovoza 2012., procijenio da predmetno
zemljište ima prometnu vrijednost u iznosu
od 181,25 €/m2, protuvrijednost u kunama na
dan isplate.
S tim u svezi tvrtka Hoteli
Dubrovačka rivijera d.d. iz Mlina dana 24.
rujna 2012. obratila se Općini Župa
dubrovačka
ponudom
za
kupnjom
predmetnog dijela čest. zem. 880 k.o.
Zavrelje.
Odlukom
o
gospodarenju
nekretninama Općine Župa dubrovačka
(''Službeni
glasnik
Općine
Župa
dubrovačka'', broj 6/12) propisano je da se
nekretnina može prodati izravno kada je to
propisano posebnim Zakonom.
Zakonom o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima (NN broj 91/96….153/09)
predviđeno da se nekretnine u vlasništvu JLS
mogu iznimno prodavati neposrednom

KLASA: 340-04/11-01/04
URBROJ: 2117/08-02-12-6
Srebreno, 24. rujna 2012.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.

68.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka'', broj 8/09), Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka na 26. sjednici
Općinskog vijeća održanoj dana 24. rujna
2012. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
Tvrtci Hoteli Dubrovačka rivijera
d.d. iz Mlina prodaje se 176/1059 dijelova
čest. zem. 880 Z.UL. 46 k.o. Zavrelje što u
naravi predstavlja površinu od 176 m2, sve
sukladno skici izmjere izrađene po
ovlaštenom mjerniku, po cijeni od 181,25
€/m2, protuvrijednost u kunama po srednjem
tečaju HNB-a.
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Srebreno, 24. rujna 2012.

mogu angažirati na sprječavanju nastanka i
otklanjanju posljedica katastrofa i velikih
nesreća na području Općine Župa
dubrovačka.

pogodbom u slučaju kada se radi o manjim
dijelovima nekretnina (ako taj dio ne prelazi
20% površine planirane građevne čestice) za
koje je postupak izdavanja odobrenja za
građenje u tijeku.
Obzirom na ovakvo činjenično stanje
riješeno je kao u izreci ovog zaključka.

Članak 2.
Operativne snage i pravne osobe koje
se mogu angažirati na sprječavanju nastanka
i otklanjanju posljedica katastrofa i velikih
nesreća na području Općine Župa
dubrovačka su:
- Stožer zaštite i spašavanja Općine
Župa dubrovačka,
- postrojba civilne zaštite opće
namjene Općine Župa dubrovačka,
- DVD Župa dubrovačka,
- Župa dubrovačka d.o.o.,
- Ban – promet iz Srebrenog,
- Zdravstvena stanica Srebreno,
- Lovačko društvo „Župa“,
- Ronilački klub Župa dubrovačka,
- Športsko-ribarski klub „Felun“,
- PU dubrovačko-neretvanska,
- Hrvatska gorska služba spašavanja
Dubrovnik,
- HEP Dubrovnik,
- Hrvatske vode, VGO Split, VGI
„Dubrovačko primorje“ Dubrovnik,
- Hrvatske šume, Šumarija Dubrovnik,
- Hrvatske ceste, Ispostava Dubrovnik,
- Županijska uprava za ceste, Ispostava
Dubrovnik,
- Vodovod Dubrovnik d.o.o.,
- Libertas Dubrovnik d.o.o.,
- Sanitat d.o.o.,
- Vrtlar d.o.o.,
- Čistoća d.o.o.,
- Zavod
za
javno
zdravstvo
Dubrovnik,
- Dom zdravlja Dubrovnik,
- Lučke kapetanije Cavtat i Dubrovnik,
- Veterinarska ambulanta KonavleGruda,

KLASA: 947-01/10-01/57
URBROJ:2117/08-02-12-15
Srebreno, 24. rujna 2012.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Miletić, dipl. ing., v.r.

OPĆINSKI NAČELNIK
69.
Na temelju članka 29. stavka 1., točke 5.
Zakona o zaštiti i spašavanju (NN, broj
174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) članka 48.
Statuta Općine Župa dubrovačka (“Službeni
glasnik Općine Župa dubrovačka”, broj
8/09.), a u skladu s Procjenom ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara
te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za
područje Općine Župa dubrovačka koju je
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka
prihvatilo na 16. sjednici održanoj dana 20.
srpnja 2011. godine, donosim
ODLUKU
o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje
na području Općine Župa dubrovačka

Članak 1.
Ovom
odlukom
određuju
se
operativne snage i pravne osobe koje se
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Crveni križ Dubrovnik,
škole, hoteli, domovi, auto-kampovi i
trgovačko prehrambeni centri na
području Općine Župa dubrovačka,
ostale operativne snage iz planskih
dokumenata zaštite i spašavanja.
Članak 3.

Operativne snage i pravne osobe od
interesa za zaštitu i spašavanje Općine Župa
dubrovačka mobiliziraju se u slučaju
neposredne prijetnje od nastanka katastrofa
ili velike nesreće po odluci Općinskog
načelnika, a sukladno Planu zaštite i
spašavanja i Planu civilne zaštite Općine
Župa dubrovačka.
Sukladno članku 9. Zakona o zaštiti i
spašavanju, operativnim snagama zaštite i
spašavanja na području Općine Župa
dubrovačka rukovodi i koordinira Općinski
načelnik uz stručnu potporu Stožera za
zaštitu i spašavanje Općine Župa
dubrovačka.
U katastrofama i velikim nesrećama
Općinski načelnik izravno zapovijeda
operativnim snagama zaštite i spašavanja
Općine Župa dubrovačka.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Župa dubrovačka“.
KLASA: 810-01/12-01/04
URBROJ: 2117/08-01-12-4
Srebreno, 14. rujna 2012.
Općinski načelnik
Silvio Nardelli, v.r.
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