Na temelju članka 17. stavka 3. podstavka 7. Zakona o sustavu civilne („Narodne novine“, broj
82/15), članka 7. stavka 2. i 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih
nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne
novine“, broj 65/16), članka 3. Smjernica za izradu procjene rizika Dubrovačko-neretvanske županije od 14.
veljače 2017., KLASA: 810-01/16-01/15, URBROJ: 2117/1-01-17-04, te članaka 74. stavka 1. točke 21. i
127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni
tekst i 5/14), gradonačelnik Grada Korčule dana 27. listopada 2017. godine donio je

ODLUKU
o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Korčulu
Članak 1.
Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Korčule (dalje: Procjena) izrađuje se na temelju
Smjernica za izradu procjene rizika Dubrovačko-neretvanske županije (dalje: Smjernice), te će se koristiti
kao podloga za planiranje i izradu projekata u cilju smanjenja rizika od velikih nesreća (katastrofa) te
provođenju ciljanih preventivnih mjera.
Članak 2.
(1) Procjena se izrađuje najmanje jednom u tri godine te se njihovo usklađivanje i usvajanje mora
provesti do kraja mjeseca ožujka u svakom trogodišnjem ciklusu, ukoliko zakonom odnosno propisom
donesenim na temelju zakona nije drukčije određeno.
(2) Procjena se može izrađivati češće, ukoliko se u trogodišnjem, odnosno drugom određenom
razdoblju nastupi značajna promjena ulaznih parametara u korištenim scenarijima i postupcima analiziranja
rizika ili ako se prepozna nova prijetnja.
Članak 3.
(1) U grupu rizika obuhvaćenim Smjernicama spadaju sljedeći rizici:
a) potres
b) poplave (poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela)
c) ekstremne vremenske pojave (ekstremne temperature)
d) pandemija influnce
e) požari otvorenog tipa
f) zaslanjenost tla.
(2) U postupku izrade Procjene obrađivati će se oni rizici iz Smjernica za koje se procesom
samoprocjene pokaže da je potrebno te i one samostalno identificirane rizike za koje se smatra potrebnim
obraditi, a nisu navedeni u Smjernicama.
Članak 4.
Nositelj izrade Procjene je gradonačelnik, koji je ujedno i glavni koordinator.
Članak 5.
(1) Koordinator u postupku izrade Procjene je načelnik Stožera civilne zaštite Grada Korčule.
(2) Koordinator ima sljedeće obveze:
- organizaciju i vođenje sastanaka radne skupine
- koordiniranja i nadziranje procesa izrade Procjene
- koordinaciju sa svim nadležnim tijelima državne uprave i pravnim osobama u svrhu
prikupljanja podataka važnih za Procjenu
- predlaže nositelju izrade, odnosno glavnom koordinatoru nacrt prijedloga Procjene
- predlaže izmjene i dopune Procjene.
(3) Koordinator, nakon donošenja Procjene, nastavlja praćenjem događaja i kretanja od značaja za
procjenjivanje rizika iz područja nadležnosti te o promjenama, jedan put godišnje ili po potrebi izvješćuje
glavnog koordinatora.
Članak 6.
(1) Za izradu Procjene osniva se radna skupina koju čine:
1. Srđan Mrše, dipl. iur., v.d. pročelnik UO za opće poslove i mjesnu samoupravu - voditelj skupine

2. Ivan Blitvić, ing., v.d. pročelnika UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno
gospodarstvo i promet - član za identificiranje prijetnje i rizika od potresa
3. Stanka Komparak, dr. med., voditeljica Ispostave Korčula ZZJZ DNŽ – član /za identificiranje
prijetnje i rizika od pandemija influence/
4. Josipa Mićunović, dr. med., voditeljica Ispostave ZHM DNŽ – član /za identifikaciju prijetnje i
rizika od ekstremnih vremenskih pojava (ekstremne temperature/
5. Žitomir Lozica, vatrogasni zapovjednik DVD-a Korčula – član /za identificiranje prijetnje i rizika
od požara otvorenog tipa/.
(2) Radna skupina dužna je obavljati organizacijske, operativne, stručne, administrativne i tehničke
poslove potrebne za izradu Procjene, poglavito sudjeluju u izradi scenarije za određene rizike, kontaktiraju s
nadležnim tijelima te znanstvenim institucijama u svrhu prikupljanja informacija, o tijeku procesa
prikupljanja podataka redovito obavještavaju koordinatora, sudjeluju u analizi i evaluaciji rizika.
(3) U radu radne skupine može sudjelovati i ovlaštena pravna ili fizička osoba za prvu grupu poslova
u području planiranja civilne zaštite i to u svojstvu konzultanta.
Članak 7.
Tijekom izrade Procjene nositelj izrade može ugovorom angažirati ovlaštenika za prvu grupu
stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite i to u svojstvu konzultanta temeljem članka 7. stavka 2.
Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike
Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, br. 65/16).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada
Korčule“.
KLASA: 810-01/17-01/07
URBROJ: 2138/01-02-17-3
Korčula, 27. listopada 2017.
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