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1.
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 21.
sjednici održanoj 17. prosinca 2015. godine,
donijelo je
ANALIZU STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA U 2015.
UVOD
Sustav zaštite i spašavanja je oblik
pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite
i spašavanja u reagiranju na katastrofe i
velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i
sudjelovanja operativnih snaga zaštite i
spašavanja u prevenciji, reagiranju na

Uprava i uredništvo:
Srebreno bb, - tel. 487 476
List izlazi po potrebi.

katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i
posljedica katastrofa.
Jedinice
lokalne
i
područne
(regionalne) samouprave, u okviru svojih
prava i obveza utvrđenih Ustavom i
zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju,
financiraju i provode zaštitu i spašavanje.
Člankom 28. Zakona o zaštiti i
spašavanju (NN, br. 174/04, 79/07, 38/09 i
127/10) definirano je da predstavnička tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave najmanje jednom godišnje, ili
pri donošenju proračuna, razmatraju i
analiziraju stanje sustava zaštite i
spašavanja,
donose
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 ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
Sustav zaštite i spašavanja na
području
Općine
Župa
dubrovačka
organiziran je sukladno odredbama Zakona
o zaštiti i spašavanju. Općina Župa
dubrovačka je donijela i provodi slijedeće
akte iz područja zaštite i spašavanja:
•

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,

Općina Župa dubrovačka
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Plana zaštite i spašavanja za područje
Općine Župa dubrovačka Općinsko
vijeće Općine Župa dubrovačka je
donijelo na svojoj 20. sjednici
održanoj 09. listopada 2015. godine,
Procjenu ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija za Općinu
Župa dubrovačka koju je Općinsko
vijeće Općine Župa dubrovačka
donijelo na svojoj 13. sjednici
održanoj dana 23. prosinca 2014.
godine:
Plan zaštite od požara za Općine
Župa dubrovačka, koji je Općinsko
vijeće Općine župa dubrovačka,
donijelo na svojoj 13. sjednici
održanoj dana 23. prosinca 2014.
godine,
Godišnji
provedbeni
plan
unaprjeđenja zaštite od požara
Općine Župa dubrovačka za 2015.
godinu, donijelo na svojoj 18.
sjednici održanoj dana 23. lipnja
2015. godine,
Odluku o osnivanju postrojbe civilne
zaštite Općine Župa dubrovačka,
koju je Općinsko vijeće Općine Župa
dubrovačka, donijelo na 14. sjednici
održanoj dana 23. ožujka 2015.
godine;
Odluku o osnivanju određivanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja
i pravnih osoba od interesa za zaštitu
i spašavanje, koju je Općinski
načelnik donio 14. rujna 2012.
godine;
Odluku o imenovanju Stožera zaštite
i spašavanja koju je Općinsko vijeće
Općine Župa dubrovačka, donijelo na
2. sjednici održanoj dana 31. srpnja
2013. godine;
Operativni
plan djelovanja za
evakuaciju i zbrinjavanje turista u

•

•

•

•
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slučaju iznenadnog
događaja na
području nadležnosti Općine;
Plan operativne provedbe programa
aktivnosti zaštite od požara za
područje Općine;
Plan pozivanja Stožera zaštite i
spašavanja Općine Župa dubrovačka,
koji je Općinski načelnik donio 15.
lipnja 2010. godine;
Odluka o agrotehničkim mjerama i
mjerama zaštite od požara na
poljoprivrednom zemljištu, koju je
Općinsko vijeće Općina Župa
dubrovačka donijelo na 28. sjednici
održanoj 31. srpnja 2008. godine;
Ugovor o načinu i uvjetima
korištenja
raspoložive
teške
(građevinske)
mehanizacije
za
eventualnu žurnu izradu prosjeka i
probijanja protupožarnih putova radi
zaustavljanja
širenja
šumskog
požara;

Općina Župa dubrovačka je kroz
proteklu godinu uredno i u zakonom
propisanom opsegu financirala troškove
zaštite i spašavanja što potvrđuju nalazi
inspekcijskih službi u obavljenim redovitim
i izvanrednim nadzorima.
STANJE
PO
VAŽNIJIM
SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE
I SPAŠAVANJA
1. CIVILNA ZAŠTITA
1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Odlukom o imenovanju Stožera
zaštite i spašavanja Općine Župa
dubrovačka, temeljem Zakona o zaštiti i
spašavanju i Pravilnika o pozivanju,
mobilizaciji i aktiviranju operativnih
2
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snaga za zaštitu i spašavanje u Stožer
zaštite i spašavanja imenovani su:
Mirko Maslać, zamjenik Općinskog
načelnika – načelnik stožera,
Željko Miloslavić, zapovjednik DVD
Općine Župa dubrovačka - član i
zamjenik načelnika stožera,
Niko Benić, Župa dubrovačka d.o.o. –
član,
Jure Marić, Voditelj Odsjeka za
komunalno gospodarstvo - član,
Irena
Džamastagić,
liječnica
u
Zdravstvenoj stanici Srebreno – član.

Srebreno, 17. prosinca 2015.

sustava zaštite i spašavanja tijekom 2016.
godine.
1.3. 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
na svojoj 20. sjednici održanoj 09. listopada
2015. godine. Na temelju navedenih
dokumenata postupat će se odnosno
ustrojavati sustav zaštite i spašavanja te
donositi akti koji proizlaze iz spomenute
procjene i planova.

Stožer zaštite i spašavanja 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.

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.

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).
Popunjavanje postrojbe vršit će se u
skladu s spomenutim Pravilnikom, a u
suradnji s Područnim uredom za zaštitu i
spašavanje Dubrovnik. Ista je oformljena i
popunjena krajem 2013. godine.
Opremanje
i
osposobljavanje
postrojbe će se vršiti sukladno usvojenim
smjernicama za organizaciju i razvoj

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
3
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požara Općine Župa dubrovačka za 2015.
godinu je donijelo na svojoj 18. sjednici
održanoj dana 23. lipnja 2015. godine.

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.

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.

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).

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA
ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
U 2015. godini Općina je u
kontaktima s udrugama građana od značaja
za zaštitu i spašavanje (HGSS, Lovačko
društvo „Župa“, Športsko-ribarski klub
„Felun“, Ronilački klub Župa dubrovačka,
Gradsko društvo crvenog križa Dubrovnik),
sukladno podnesenim i prihvaćenim
razvojnim projektima te podacima koji se
odnose na daljnje materijalno-tehničko i
kadrovsko jačanje udruga u dijelu od
značenja za sustav zaštite i spašavanja,
utvrdila aktivnosti koje će se financirati iz
Proračuna Općine Župa dubrovačka u 2015.
godini.

Sva vozila tehnički su ispravna,
registrirana i opremljena radio vezom i
potrebnom opremom.
Općinsko
vijeće
Općine
Župa
dubrovačka svojim Proračunom za 2015.
godinu za rad Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Župa dubrovačka osiguralo je
sredstva, u iznosu od 1.650.000,00 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.

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE
SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM
BAVE
U
OKVIRU
REDOVNE
DJELATNOSTI

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

Službe i pravne osobe koje se
zaštitom i spašavanjem bave u okviru
redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu
sustava zaštite i spašavanja na području
Općine. Službe i pravne osobe koje imaju
zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a
4
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osobito one u vlasništvu Općine, imaju
obvezu uključivanja u sustav zaštite i
spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno
u slučajevima angažiranja prema Planu
djelovanja civilne zaštite.

Srebreno, 17. prosinca 2015.

dubrovačka („Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka“, broj 8/09 i 6/13), Općinsko
vijeće Općine Župa dubrovačka na 21.
sjednici održanoj 17. prosinca 2015. godine,
donijelo je

Utvrđeni su načini dogradnje i
jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su
posebno značajni za sustav zaštite i
spašavanja.

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Župa
dubrovačka u 2016.

Sve obaveze i nositelja zadaća u
zaštiti i spašavanju 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.

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, udruge građana od značaja
za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe
koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru
redovne djelatnosti) donose se ove
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava za
zaštitu i spašavanje u 2016. godini a koje se
odnose na slijedeće:

ZAKLJUČAK
Smjernicama za razvoj i organizaciju
sustava zaštite i spašavanja Općine Župa
dubrovačka u 2016. god. treba utvrditi
potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i
financijska sredstva sa ciljem što
kvalitetnijeg razvoja istog.

I. CIVILNA ZAŠTITA

KLASA: 810-01/15-01/11
URBROJ: 2117/08-02-15-1

1. Sukladno
Procjeni
ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša, Planu zaštite i
spašavanja i Planu civilne zaštite te
usklađeno s osiguranim financijskim
sredstvima u Proračunu Općine Župa
dubrovačka za Stožer, postrojbu i
druge segmente civilne zaštite
iskazati
prioritete
materijalnotehničkog razvoja (nabava osobne i
skupne
opreme)
te
planirati
provođenje
osposobljavanja,
uvježbavanja i druge aktivnosti.

Srebreno, 17. prosinca 2015.
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
5
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2. Za osiguranje uvjeta za provođenje
evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanja
ljudi i materijalnih dobara te drugih
aktivnosti iz mjera zaštite i
spašavanja za 2016. godinu ne
predviđaju se nikakvi dodatni uvjeti
osim onih koji se i do sada provode
kroz postojeće službe, tijela i pravne
osobe. Međutim, prema ukazanoj
potrebi osiguravat će se i dodatni
izvanredni uvjeti.
3. Za Stožer zaštite i spašavanja je
potrebno:
- konstantno
provođenje
organiziranja sustava zaštite i
spašavanja,
- praćenje,
planiranje
i
usklađivanje aktivnosti sustava
zaštite i spašavanja,
- provođenje
zapovijedanja
snagama zaštite i spašavanja u
slučaju ukazane potrebe,
- obučiti članove Stožera zaštite i
spašavanja u skladu s planom i
programom obuke Stožera zaštite i
spašavanja,
- opremiti članove Stožera osobnom i
skupnom opremom u skladu s
raspoloživim sredstvima predviđenim
Proračunom.
4. Postrojba civilne zaštite:
- u suradnji s Područnim uredom za
zaštitu i spašavanje Dubrovnik
izvršiti nabavku odora za određeni
broj pripadnika civilne zaštite za koje
ista nije nabavljena, te izvršiti
obučavanje onih koji nisu obučeni.
Izvršiti nabavku najpotrebnije skupne
opreme za potrebe civilne zaštite,
- osigurati materijalna sredstva za
eventualno angažiranje postrojbe
civilne zaštite.

Srebreno, 17. prosinca 2015.

5. Izraditi Financijski plan razvoja
civilne zaštite za 2016. godinu s
maksimalnim iznosom od 20.000,00
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
2016. godini.
3. Za DVD Župa dubrovačka osiguravat
će se sredstva u Proračunu Općine
Župa dubrovačka kao i do sada u
okviru
zakonski
određenog
minimuma.
III. SKLONIŠTA
I
SUSTAV
UZBUNJIVANJA GRAĐANA
1. Kako na području Općine još nema
niti jedno izgrađeno sklonište
osnovne zaštite to će se nastojati
predvidjeti njihova gradnja kod
izgradnje velikih objekata.
2. Za „pomoćna skloništa“ se ne
predviđaju posebne aktivnosti i
projekti osim ako to neke izvanredne
okolnosti ne budu zahtijevale.
3. Vlasnici i korisnici objekata u kojima
se okuplja veći broj ljudi (škole,
vrtići, sportske dvorane, stadioni i sl.)
dužni su uspostaviti i održavati
odgovarajući sustav uzbunjivanja
građana, te ga povezati sa
jedinstvenim Državnim centrom 112.
4. Treba
istaknuti
obavijest
o
telefonskom broju i znakove za
uzbunjivanje na vidljivom mjestu na
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svim
javnim
ustanovama
i
stambenim zgradama.
5. U suradnji s Državnom upravom za
zaštitu i spašavanje i korisnicima
prostora treba nadograditi i uvezati
sustav uzbunjivanja.

Srebreno, 17. prosinca 2015.
onima koje su od obostranog interesa
što će se činiti i ubuduće.

VI. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA
PODRUČJU
ZAŠTITE
I
SPAŠAVANJA

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,
- obilježavanje svih datuma od
značenja za zaštitu i spašavanje,
- prezentacija rada redovnih snaga
zaštite i spašavanja.

IV. UDRUGE
GRAĐANA
OD
ZNAČAJA
ZA
ZAŠTITU
I
SPAŠAVANJE
1. Od udruga koje su od interesa za
zaštitu i spašavanje na području
Općine Župa dubrovačka djeluju:
- Lovačko društvo Župa, Mandaljena,
- Športsko-ribarski
klub
Felun,
Zavrelje,
- Ronilački klub Župa dubrovačka,
Mlini,
- HGSS Dubrovnik,
- Gradsko društvo crvenog križa
Dubrovnik,

KLASA: 810-01/15-01/12
URBROJ: 2117/08-02-15-1
Srebreno, 17. prosinca 2015.

2. Za navedene udruge sukladno
podnesenim programima i razvojnim
projektima prihvatiti i financirati one
koji pridonose materijalno-tehničkom
opremanju,
osposobljavanju
i
usavršavanje kadrova na području
unapređenja zaštite i spašavanja.

Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Previšić, v.r.

V. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE
SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM
BAVE U OKVIRU REDOVITE
DJELATNOSTI
1. Većina službi i pravnih osoba čija je
redovna djelatnost i područje zaštite i
spašavanja nema sjedište u Općini ali
se prati njihova aktivnost, razvoj i
projekti te se zajednički sudjeluje u
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