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Na temelju članka 31. Statuta Općine Smokvica (Službeni glasnik Općine Smokvica br.3/09,
22/13 i 6/18) Općinsko vijeće Općine Smokvica na svojoj 15.sjednici održanoj dana
12.lipnja 2019.g. donijelo
ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u
„Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ odnosno u
Projekt izgradnje spojnog stubišta između dvije prometnice u naselju Brna
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
Članak 2.
Ulaganje u Projekt iz članka 1. ove Odluke, prijaviti će se na Natječaj Lokalne akcijske
grupe „LAG 5“ za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Članak 3.
Ova Odluka prilaže se uz Projekt unutar Operacije 3.1.1. „Ulaganje u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, te čini sastavni dio ove
Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana od objave u „Službenog glasniku
Općine Smokvica“.
KLASA: 021-05/19-01/15
URBROJ: 2138-04-19-15-1
Smokvica, 12.lipnja 2019.g.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ljubo Kunjašić, mag.ing.agr.

2.
Na temelju članka 13. Zakona od zaštiti od požara Općinsko vijeće Općine Smokvica je na
svojoj 15. sjednici održanoj 12.lipnja 2019. godine donijelo:
2

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA
OPĆINE SMOKVICA ZA 2019. GODINU
I.
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Smokvica za 2019.godine,
dalje: Plan, donosi se na temelju godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara
Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu, te je time određen njegov sadržaj - opis i
obim poslova koje će Općina provoditi u područjima koje obrađuju županijski Plan i to samo u
dijelu u kojem županijski Plan obvezuju izvršitelja iz točke II. ovog Plana.
Plan je sastavni dio skrbi od zaštiti od požara koju provodi Općina Smokvica.
II.
Izvršitelji Plana su:
-Općina Smokvica;
-Dobrovoljno vatrogasno društvo Smokvica (dalje u tekstu: DVD);
-vlasnici privatnih šuma na području Općine Smokvica;
-vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta na području Općine Smokvica
Kada su za izvršenje Plana potrebna financijska sredstva, osiguravat će ih za svoje područje
Plana izvršitelja.
III.
U 2019. godini će se nastaviti aktivnost u svrhu izrade popisa šuma i šumskog zemljišta
šumoposjednika, uz pripadajuće zemljovide i po stupnjevima opasnosti od šumskog požara, sve
sukladno Pravilniku o zaštiti šuma od požara (Narodne novine 33/14).
IV.
Zatražit će se od DVD-a nastavak nabavki i postavljanje znakova upozorenja i zabrane u svrhu
edukacije pučanstva i turista o prevenciji nastanka šumskih požara.
V.
Zatražit će od DVD-a nastavak prakse upoznavanja vlasnika i korisnika šuma i poljoprivrednog
zemljišta s obvezama koje za njih proističu iz Odluke o agrotehničkim mjerama na
poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu , šumama
i šumskom zemljištu i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.

VI.
Zatražit će od DVD-a nastavak prakse upoznavanja vlasnika i korisnika šuma i poljoprivrednog
zemljišta s obvezama koje za njih proističu iz odredbi članka 24. Pravilnik o zaštiti šuma od
požara(Narodne novine 33/14).
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VII.
Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Smokvica u 2019. godini
predviđena su sredstva za uobičajeno održavanje- čiščenje cestovnog pojasa nerazvrstanih
prometnica (bankine, razdjelni pojas cesta uz šume i poljoprivredne površine) od raslinja. Trase
koje će se na ovaj način održavati u 2019. godini DVD će izabrati u suradnji s Općinom
Smokvica.
VIII.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Smokvica.
KLASA: 021-05/19-01/15
URBROJ: 2138-04-19-15-2
Smokvica, 12.lipnja 2019.g.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ljubo Kunjašić, mag.ing.agr.

3.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Smokvica (Službeni glasnik Općine Smokvica br.3/09,
22/13 i 6/18) Općinsko vijeće Općine Smokvica na svojoj 15.sjednici održanoj dana
12.lipnja 2019.g. donijelo
ODLUKU
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o usvajanju Strateškog plana Općine Smokvica za razdoblje 2019.g. -2021.g.

Članak 1.
Usvaja se Strateški plan Općine Smokvica za razdoblje 2019.g. – 2021.g.

Članak 2.
Strateški plan Općine Smokvica za razdoblje 2019.g. – 2021.g. je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Smokvica“.

KLASA: 021-05/19-01/15
URBROJ: 2138-04-19-15-3
Smokvica, 12.lipnja 2019.g.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ljubo Kunjašić, mag.ing.agr.

4.
Na temelju članka 8. i 9. Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke
eksplozije (NN 35/94, 110/05 i 28/10), Općinsko vijeće Općine Smokvica na svojoj 15.sjednici
održanoj dana 12.lipnja 2019. godine donosi
ODLUKU
o imenovanju Stručnoga tima za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i
tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za Općinu Smokvica
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Članak 1.
Imenuje se Stručni tim za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
(u daljnjem tekstu: Stručni tim) u sastavu:
1. Krešimir Vukoepa, Kontrol biro d.o.o. Zagreb, voditelj tima
2. Stipe Šola, Kontrol biro d.o.o. Zagreb, član
3. Milenko Tošić, Kontrol biro d.o.o. Zagreb, član
4. Ivo Pecotić, DVD Smokvica, član
5. Kuzma Tomašić, Općina Smokvica, član
Članak 2.
Zadaća Stručnoga tima je da sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10), Pravilniku o
izradi Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94, 110/05 i 28/10) i
Pravilniku o Planu zaštite od požara (NN 51/12) uskladiti Procjenu ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija te Plan zaštite od požara Općine Smokvica .
Članak 3.
Rok za izvršenje usklađivanja se određuje ugovorom sa ovlaštenom pravnom osobom Kontrol
biro d.o.o. Zagreb, a sredstva se osiguravaju u Proračunu Općine Smokvica.
Članak 4.
Tehničke, stručne i administrativne poslove za potrebe Stručnoga tima obavlja Jedinstveni
upravni odjel Općine Smokvica.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Smokvica.
KLASA: 021-05/19-01/15
URBROJ: 2138-04-19-15-4
Smokvica, 12.lipnja 2019.g.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ljubo Kunjašić, mag.ing.agr.

5.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
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O PĆ INA S M O KVICA
NAČELNIK
KLASA: 363-02/19-01/01
URBROJ: 2138/04-02-19-99
Smokvica, 3.lipnja 2019.g.

Na temelju članka 178.Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( „Narodne novine „ br.
94/13, 73/17), a u skladu sa Odlukom o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta („Narodne
novine“ br.3/19), čl. 48 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine „ broj 33/01, 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13. i 137/15, 125/17) i članka 45. Statuta Općine Smokvica (Službeni glasnik
Općine Smokvica 3/09, 22/13 i 6/18) Općinski načelnik Općine Smokvica donosi

ODLU KU
o zatvaranju odlagališta otpada „Ugrinovica“ u Općini Smokvica

Članak 1.
Odlagalište otpada „Ugrinovica“ koje je smješteno na 4010/7, 4009/4, 4004/2,4002/3,
4003/5,4002/4,4003/4 K.O. Smokvica i kojim upravlja komunalno društvo Krublić d.o.o. iz
Smokvice, a na kojemu se odlaže otpad s područja Općine Smokvica , zatvara se za svako
daljnje odlaganje otpada sa danom 1.lipnja 2019.g.
Članak 2.
Sukladno Odluci o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta („Narodne novine „ br.3/19)
zabranjeno je bilo kakvo odlaganje otpada na odlagalištu „Ugrinovica“ od strane svih pravnih
i fizičkih osoba kao i od strane komunalnog društva Krublić d.o.o koje kao davatelj javne
usluge prikuplja otpad na području Općine Smokvica.
Članak 3.
Sakupljeni komunalni otpad, nakon zatvaranja odlagališta „Ugrinovica“ zbrinjavat će se na
odlagalište „Kokojevica“ u Lumbardi na temelju međusobno sklopljenog Ugovora o odlaganju
komunalnog otpada na odlagalištu komunalnog otpada „Kokojevica“ KLASA:351-01/01901/01, URBROJ: 2138/04-02-19-94 od 23. svibnja 2019.g.
Članak 4.
Nakon zatvaranja odlagališta „Ugrinovica“ sukladno ovoj Odluci, Općina Smokvica nastavlja
sa sanacijom odlagališta „Ugrinovica“ sukladno zakonskim propisima, te će se uz suradnju sa
Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirati daljnji tijek sanacije.

Članak 5.
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Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Smokvica za provođenje svih potrebnih radnji, kao i
donošenje potrebnih akata za sanaciju odlagališta „Ugrinovica“ sukladno ovoj Odluci.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine
Smokvica.

NAČELNIK:
Kuzma Tomašić

6.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA

S M O KVICA
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NAČELNIK
KLASA: 351-01/19-01/01
URBROJ: 2138/04-02-19-98
Smokvica, 29.svibnja 2019.g.

Na temelju članka 33. stavak 7. i 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17),
članku 19. Stavak 3. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom ( NN 50/17), članka 30 . Odluke o
načinu pružanju javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog
otpada na području Općine Smokvica (Službeni glasnik Općine Smokvica 3/09,22/13 6/18) i članka 45.
Statuta Općine Smokvica , načelnik Općine Smokvica dana 29.svibnja 2019.g. donosi

ZAKLJUČAK
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA CIJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA MJEŠANOG KOMUNALNOG I
BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE SMOKVICA

Članak 1.
Daje se suglasnost trgovačkom društvu Krublić d.o.o. iz Smokvice na Cjenik javne usluge sakupljanja
miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada na području Općine Smokvica.

Članak 2.
Cjenik javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na
području Općine Smokvica sastavni je dio ovog Zaključka i primjenjuje se od 1.lipnja 2019.g.

Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine
Smokvica.
Načelnik:
Kuzma Tomašić

Na temelju Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada
i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Smokvica (Službeni glasnik Općine
Smokvica 6/18) i Suglasnosti na Cjenik komunalnih usluga prikupljanja, odvoza i odlaganja
miješanog komunalnog otpada na području Općine Smokvica, Načelnika Općine Smokvica
(KLASA: 351-01/19-01/01,URBROJ: 2138/04-02-19-98 od 29. 05. 2019. godine Direktor
trgovačkog društva KRUBLIĆ d.o.o. dana 31. svibnja 2019. godine donosi

CJENIK
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sakupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Cijena javne usluge određuje se sukladno volumenu spremnika za miješani komunalni otpad i
broja pražnjenja spremnika.
Strukturu cijene javne usluge čini cijena:
-

cijena obavezne minimalne javne usluge (fiksni dio)

-

cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio)

-

cijena ugovorne kazne

Cijena obavezne minimalne javne usluge (MJU) određuje se cjenikom. Obvezna minimalna
javna usluga je dio javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja
komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene
načela „onečišćivač plaća“, ekonomsko održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu
pružanja javne usluge.
C fiks = JC fiks x Vd
JC fiks – jedinična cijena fiksnog dijela
Vd – dodijeljeni volumen koji pripada korisniku

Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio)
određuje se cjenikom te se obračunava umnoškom volumena posude/spremnika miješanog
komunalnog otpada s brojem odvoza tijekom jednog mjeseca i pripadajuće cijene javne usluge
te se izračunava prema izrazu:

C = JCV x BP x U
C – cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada
JCV – jedinična cijena pražnjenja volumena spremnika miješanog komunalnog otpada
BP – broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju
sukladno podacima u evidenciji
U – udio korisnika usluge u korištenju spremnika.
Ukupnu cijenu javne usluge čini zbroj cijene obvezne minimalne javne usluge, cijene javne
usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada i cijena ugovorne te se izračunava
po izrazu:
Ukupna cijena javne usluge = MJU + (JCV x BP x U).
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U koliko bude postupanja suprotno Odluci, davatelj usluge ima pravo na naplatu ugovorne
kazne. Ugovorna kazna se određuje prema cjeniku i razmjernom udjelu u spremniku. Ako dođe
do naplate ugovorne kazne primjenjuje se formula:
C ukupno = C fiksni + C varijabilni + C ugovorne kazne.
(Vd x Jc fiks) + (Vs x Jc varij x BP x U) + (C ugovorne kazne x U).
Jedinična cijena minimalne javne usluge (fiksni dio) za korisnike iz skupine kućanstva iznosi
JC fiks = 0,50 kn/l dodijeljenog volumena.
Jedinična cijena minimalne javne usluge (fiksnog dijela) za poslovne korisnike iznosi JC fiks =
0,91 kn/l dodijeljenog volumena.
Jedinična cijena usluge za količinu preuzetog miješanog komunalnog otpada (varijabilnog
dijela) za sve skupine korisnika iznosi JC varij = 0,02 kn/l volumena dodijeljenog spremnika.
Sakupljanje miješanog komunalnog otpada sa područja Općine Smokvica vršiti će se
minimalno jednom tjedno, za kućanstva i poslovne korisnike, jedino ako netko ne zahtjeva da
to bude više puta u toku jednog tjedna, a to će se naplaćivati u varijabilnom djelu.
Kategorija dodijeljeni volumen je procijenjena zapremina spremnika korisnika usluge, oni
korisnici koji imaju vlastiti spremnik udio iznosi 1, a svi ostali korisnici koji sudjeluju u
korištenju zajedničkih spremnika 1100 l određuje se udio u korištenju spremnika.
CIJENA MINIMALNE JAVNE USLUGE (FIKSNI DIO) ZA FIZIČKE OSOBE
Jedinična cijena obavezne minimalne javne usluge za skupinu korisnika kućanstva obračunava
se prema ugovorenom volumenu za korisnike i iznosi 0,50 k/l ugovorenog volumena.
Ovoj skupini pripadaju kategorije korisnika:
-

fizičke osobe koje borave cijele godine na području općine Smokvica

-

fizičke osobe koje su sezonci

-

fizičke osobe koje su iznajmljivači.

Cjenik za kategoriju fizičke osobe koje borave cijele godine na području Općine Smokvica
mjesečno

Broj članova

Volumen korisnika

Jedinična cijena

Cijena MJU

kućanstva

l

kn/l volumena

kn/mj

1

30

0,70

21,00

2

60

0,70

42,00

11

3

90

0,70

63,00

4

120

0,70

84,00

5

150

0,70

105,00

6

180

0,70

126,00

7

210

0,70

147,00

8

240

0,70

168,00

9

270

0,70

189,00

Za svakog narednog člana se povećava proporcionalno za 30 l.

Cjenik za kategoriju fizičke osobe koje su sezonci
Veličina objekta

Broj članova

m2

kućanstva

0-50

Ugovoreni volumen l

Cijena u kunama

1

65

42,00

51-100

2

130

84,00

101-200

3

195

126,00

201 i više

4

260

168,00

Za svaki naredni broj članova volumen se povećava za 65, l za ove korisnike naplaćuje se prema
vremenu koje su boravili u kući, ako se oni sami ne prijave uzima se prosjek od ljetnih mjeseci.

Cjenik za kategoriju fizičke osobe koje su iznajmljivači
Broj ležajeva

Ugovoreni volumen l

Cijena fiksnog dijela

Iznos kn/mj

kn/l
2

70

0,60

42,00

3

105

0,60

63,50

4

140

0,60

84,00

5

175

0,60

105,50

12

6

210

0,60

126,00

7

245

0,60

147,50

8

280

0,60

168,00

Za svaki naredni krevet volumen se uvećava proporcionalno za 35 l.
Za korisnike ove usluge određuje se obračunski period od 2 mjeseca godišnje (srpanj i kolovoz).
A uzima će se i prosjek noćenja prema podacima Turističke zajednice, jer dio iznajmljivača
nema registrirane sve svoje smještajne kapacitete.

CIJENA MINIMALNE JAVNE USLUGE (FIKSNI DIO) ZA PRAVNE OSOBE I FIZIČKE
OSOBE OBRTNICI.
Jedinična cijena obavezne minimalne javne usluge za skupinu korisnika pravne osobe i fizičke
osobe – obrtnici(koji su registrirani ili obavljaju poslovnu djelatnost na području Općine
Smokvica) obračunava se prema ugovorenom volumenu za korisnike i iznosi 0,91
k/l
ugovorenog volumena.
Cjenik se odnosi na jedan mjesec.
Kategorija
Uredski prostori,

Volumen l

Cijena fiksnog dijela kn/mj
120 l

156,00

240 l

285,60

skladišta,
točione,
kiosci, manje trgovine,
škole, vrtići…
svi oni prostori uslužnog
sadržaja koji ne prelazi 50m2
Trgovine, vinarije,
ugostiteljski objekti,
mesarnice, ambulanta
benzinska …
svi oni prostori koji su od 51
– 200 m2
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Prostori koji su od 200 i više
m2, moguća korekcija prema
stvarnim kvadratima

1100 l

1.001,00

Hoteli

3000 l

4.368,00

CIJENA ZA KOLIČINU PREUZETOG MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA –
VARIJABILNI DIO USLUGE
Cijena varijabilnog dijela je ista za sve skupine korisnika i iznosi 0,02 kn/l po jednom
pražnjenju posuda.
Volumen spremnika l

Jedinična cijena

Cijena jednog odvoza

80

0,02

1,60

120

0,02

2,40

240

0,02

4,80

1100

0,02

22,00

Za one korisnike koji sudjeluju u korištenju zajedničkih spremnika od 1100 l određuje se udio
u korištenju istih. Udio iznosi 1.

UGOVORNA KAZNA
Ako korisnik usluge ne postupa prema Odluci o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine
Smokvica, Ugovorna kazna se naplaćuje prema iznosu za određeni postupak koji je definiran
cjenikom i prema udjelu u pojedinom spremniku
Uništenje spremnika davatelja usluge

80

-

180,00 kn

120 -

250,00 kn

240 -

400,00 kn

1100 – 2.500,00 kn
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Ostavljanje više otpada od dodijeljenog
volumena spremnika
Odlaganje otpada u krive spremnike
Ne ostavljanje posude na javnu površinu
(kada budu pojedinačni spremnici)
Ako izjavljuje da kompostira kod kuće, a to
ne radi (kada za to budu stvoreni uvjeti)

250,00 kn
250,00 kn

50,00 kn

50,00 kn

CIJENA DODATNOG ODVOZA
To je odvoz koji naručuju pravne ili fizičke osobe, a ne ulazi u onaj otpad od 3 m3 godišnje
koji je prema članku 11. Odluke o prikupljanju miješanog i biorazgradivog otpada besplatan.
Na zahtjev korisnika pružaju se usluge preuzimanja i odvoza većih količina glomaznog otpada,
koje se bude u mogućnosti odvesti do mjesta predviđenog za odlaganje te vrste otpada.

Jedan odvoz miješanog komunalnog otpada spremnika 1100 l

400,00 kn

Jedan odvoz glomaznog otpada 1m3

200,00 kn

Sat radnika za ukrcaj rasutog otpada

50,00 kn

Sve navedene cijene su izražene bez PDV-a.
Na cijenu javne usluge sakupljanja miješenog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada obračunava se PDV po stopi od 13%.
Na cijenu odvoza miješanog i glomaznog otpada obračunava se PDV po stopi od 25%.
Ovaj Cjenik je u primjeni od 1.lipnja 2019.g.
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REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SMOKVICA
NAČELNIK
KLASA: : 810-01/19-01/01
URBROJ: 2138/04-02-19-101
Smokvica, 7.lipnja 2019. g.
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Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15), članka 30. do 35.,
te članka 61. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u
civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17) te
članka 45. Statuta Općine Smokvica („Službeni glasnik Općine Smokvica“, broj 3/09, 22/13,
6/18), Općinski načelnik donosi
PLAN DJELOVANJA CIVILNE

ZAŠTITE OPĆINE SMOKVICA

1. Plan je izrađen temeljem Zakona o sustavu
civilne zaštite (NN 82/15); Pravilnika o
nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu
informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17); te svih ostalih važećih propisa
vezanih za djelovanje civilne zaštite.
2. Plan se sastoji od tekstualnog dijela, preglednih tablica sa operativnim podacima za provedbu
plana, uputa za postupanje, grafičkih priloga, te obrazaca koji se koriste pri izvršenju pojedinih
mjera iz Plana.
3. Tijekom izrade Plana provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vremenu od
15.svibnja 2019.g. do 31.svibnja 2019.g. Tijekom internetske javne rasprave nije zaprimljeno
nijedno očitovanje na predloženi tekst Plana djelovanja civilne zaštite Općine Smokvica.
4. Plan djelovanja civilne zaštite osnovni dokument za reagiranje i postupanje načelnika Općine
i operativnih snaga civilne zaštite u vidu ublažavanja štetnih posljedica događaja, spašavanja
ljudi, imovine i okoliša te asanacije terena. Stoga će se sa Planom upoznati svi članovi Stožera
civilne zaštite, kao operativnog i koordinativnog tijela za provođenje mjera i aktivnosti civilne
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
5. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine
Smokvica.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Kuzma Tomašić
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Izdaje: Općinsko vijeće Općine Smokvica-Uprava i uredništvo:
Informacije se primaju u tajništvo Općine Smokvica, tel./fax:(020) 831-033,831-105
Ž.R.HR3524070001840200003
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