
Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15) te članka 
22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske 
županije broj 7/09, 10/10 i 3/13), a na prijedlog Župana, Skupština Dubrovačko-neretvanske 
županije na sjednici održanoj ___. rujna 2016. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o određivanju  pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području 

Dubrovačko-neretvanske županije 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području 
Dubrovačko-neretvanske županije s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica 
katastrofa i velikih nesreća. 

Članak 2. 
 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije su one 
pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim 
resursima značajni nositelji tih djelatnosti na području Dubrovačko-neretvanske županije. 
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske 
županije su: 
- Neretvanski sliv d.o.o. 
- Dubrovnik ceste d.d. 

Članak 3. 
 

Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke nositelji su posebnih zadaća u sustavu civilne zaštite. 
Za razradu dobivenih zadaća dostavit će se izvodi iz Plana zaštite i spašavanja Dubrovačko-
neretvanske županije radi usklađivanja djelovanja svih sudionika u provedbi zadaća sustava 
civilne zaštite. 

Članak 4. 
 

Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke dužne su Dubrovačko-neretvanskoj županiji dostaviti 
sve raspoložive informacije i podatke važne za izradu Plana zaštite i spašavanja Dubrovačko-
neretvanske županije. 

Članak 5. 
 

Ova Odluka danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske 
županije. 
 
 
KLASA:  
URBROJ: 
Dubrovnik,  
 

Predsjednik Županijske skupštine 
        Ivan Margaretić, prof.  

  



Dostaviti: 
 

1. Neretvanski sliv d.o.o., Stanka Parmaća 6 a, 20355 Opuzen, 
2. Dubrovnik ceste d.d., Vladimira Nazora 8, 20000 Dubrovnik, 
3. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Dubrovnik, Liechtensteinov put 

31, Dubrovnik, 
4. Upravnom odjelu za poslove Župana i Županijske skupštine, n/p Mata Tomljanovića, 

ovdje 
5. Županijskoj skupštini, ovdje 
6. Pismohrani. 



                     
       REPUBLIKA HRVATSKA 

    DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine 
 
KLASA: 810-01/16-01/16 
URBROJ: 2117/1-07/1-16-04 
Dubrovnik, 22. kolovoza 2016. 
 
 
 
       n/p župana gosp. Nikole Dobroslavića 
                   o v d j e 
 
 
 
PREDMET: Nacrt prijedloga Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav 
civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije, dostavlja se 
 
Sukladno članku 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) predstavničko tijelo jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog izvršnog tijela, uz ostalo, donosi 
odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite.  
 
Priloženi nacrt prijedloga Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 
zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije prethodno je dobio suglasnost Državne 
uprave za zaštitu i spašavanje kako i propisuje članak 12. Zakona o sustavu civilne zaštite 
(NN/82/15).   
 
Slijedom navedenog molim Vas da prihvatite nacrt i utvrdite prijedlog Zaključka o 
prihvaćanju Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na 
području Dubrovačko-neretvanske županije i uputite ga Županijskoj skupštini raspravu i 
donošenje. 
 
S poštovanjem, 
 
                                                                                                                      Pročelnik  

     Blaž Pezo, dipl. oec. 
 
  
 
 
 
 
 
Dostaviti: 

1. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje 
2. Pismohrana 

 



 
OBRAZLOŽENJE 

 
Sukladno članku 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) predstavničko tijelo jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog izvršnog tijela, uz ostalo, donosi 
odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite. Upravni odjel za 
poslove Župana i Županijske skupštine uputio je 20. lipnja 2016. godine Državnoj upravi za 
zaštitu i spašavanje, Područnom uredu u Dubrovniku, zahtjev za izdavanjem suglasnosti na 
dostavljeni prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od inetersa za sustav civilne zaštite 
na području Dubrovačko-neretvanske županije (KLASA: 810-01/16-01/06, URBROJ: 
2117/1-01-16-01). Navedenom Odlukom, kao pravne osobe od interesa za sustav civilne 
zaštite, obuhvaćene su one pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, 
ljudskim i drugim resursima značajni nositelj tih djelatnosti na području Dubrovačko-
neretvanske županije te kao takvi i navedeni u Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih 
i kulturnih dobara i okoliša Dubrovačko-neretvanske županije, KLASA: 810-01/15-01/03, 
URBROJ: 2117/1-04-15-07, koju je na 11. sjednici održanoj 3. srpnja 2015. godine donijela 
Županijska skupština. Predloženom Odlukom kao pravne osobe od interesa za sustav civilne 
zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije navedena su poduzeća Neretvanski sliv 
d.o.o. i Dubrovnik ceste d.d. s obzirom da raspolažu vrstama građevinskih strojeva i vozila te 
dovoljnim brojem osposobljenih ljudi za rukovanje građevinskim strojevima čije bi zauzeće 
bilo potrebno u slučaju mogućih nesreća. Suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje, 
Područnog ureda u Dubrovniku, na dostavljeni prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba 
od interesa za sustav civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije, 
zaprimiljena je 14. srpnja 2016. godine (KLASA: 810-05/16-01/14, URBROJ: 543-04-01-16-
2). Nakon donošenja Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 
Dubrovačko-neretvanske županije istima će biti dostavljeni pripadajući izvadci iz Plana 
zaštite i spašavanja Dubrovačko-neretvanske županije koji je Županijska skupština donijela 
15. prosinca 2015. godine, KLASA: 810-15-01/16, URBROJ: 2117/1-04-15-03.  
    
    









                 
   REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 
                             Ž U P A N 
 
 
KLASA: 810-01/16-01/06 
URBROJ: 2117/1-01-16-05  
Dubrovnik, 22. kolovoza 2016. 
 
 
Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15) te članka 
35. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske 
županije, broj 7/09, 10/10 i 3/13), župan Dubrovačko-neretvanske županije donosi 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

 
1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Zaključka o prihvaćanju  Odluke o određivanju 

pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Dubrovačko-
neretvanske županije. 
 

2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog te se upućuje Skupštini 
Dubrovačko-neretvanske županije na raspravu i donošenje. 
 

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
 
                              Ž u p a n 
             Nikola Dobroslavić 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Županijskoj skupštini, ovdje 
2. Upravnom odjelu za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje 
3. Pismohrani. 
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