
Konačni prijedlog                                                                                    Predlagač: Gradonačelnik 

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite Grada Korčule 

(„Narodne novine“, broj 82/15), odredbi Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od 

katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinca lokalne i područne 

(regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 65/18), Smjernica za izradu procjene rizika 

Dubrovačko-neretvanske županije od 14. veljače 2017., KLASA: 810-01/16-01/15, URBROJ: 

2117/1-01-17-04, članka 47. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada 

Korčule“, broj 3/18 te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik 

Grada Korčule“, broj 8/18), a na prijedlog gradonačelnika Grada Korčule, Gradsko vijeće Grada 

Korčule je na ____. sjednici održanoj dana _________________2018. godine donijelo 

 

 

O D L U K U 

o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Korčulu 

 

Članak 1. 

Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Korčulu (dalje u tekstu: Procjena) koju 

je izradila radna skupina osnovana Odlukom gradonačelnika o izradi Procjene rizika od velikih 

nesreća („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 11/17). 

 

Članak 2. 

 Sukladno članku 7. stavku 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od 

katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave (NN, br. 65/16), za potrebe izrade Procjene rizika od velikih nesreća za 

Grad Korčula, ugovorom je angažiran ovlaštenik za prvu grupu stručnih poslova u području 

planiranja civilne zaštite, u svojstvu konzultanta – Alfa atest d.o.o., iz Splita, Poljička cesta 32. 

 

Članak 3. 

Procjena se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela. 

 

Članak 4. 

Procjena čini prilog i sastavni dio ove Odluke. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 

Korčule“. 

 

KLASA: 833-01/17-01/07                                                                         

URBROJ: 2138/01-01-18-                                                                  

Korčula, ___________2018.                                                                

                                                                  

                                                                                                                  PREDSJEDNIK 

                                                                                                             GRADSKOG VIJEĆA 

 

Obrazloženje 

Pravni temelj za donošenje predloženog akta su odredbe čl. 17. Zakona o sustavu civilne zaštite 

(NN 82/15). 

Do stupanja na snagu ove Procjene važi Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara i okoliša Grada Korčule, Usklađenje 1, iz 2016. godine. 

Ravnatelj Državne uprave donio je 28. 6. 2016. Pravilnik o smjernicama za izradu procjene rizika 

od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave (NN 65/16), a župan DNŽ  donio je 14. 2. 2017. godine Smjernice za 

izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje DNŽ, čime su stvoreni preduvjeti 

za izradu lokalnih procjena. 



Procjena rizika od katastrofa za područje RH i procjene rizika od velikih nesreća za područja 

lokalne i područne (regionalne) samouprave polazni su dokumenti za donošenje planskih 

dokumenata na području civilne zaštite i provođenje zadaća definiranih Zakonom o sustavu civilne 

zaštite, a izrađuje se i donose za područje RH, županija, Grada Zagreba, gradova i općina.  

Nositelj izrade, ujedno i glavni koordinator, je gradonačelnik. Koordinator je načelnik stožera CZ.  

Gradonačelnik je imenovao i radnu skupinu za izradu Procjene, a istu vodi Srđan Mrše, v.d. 

pročelnika UO za opće poslove i mjesnu samoupravu. 

Izradu dokumenta potpomogao je ugovoreni ovlašteni konzultant (Alfa-atest d.o.o.). 

Nakon ove Procjene Grad Korčula je dužan donijeti Plan djelovanja civilne zaštite, kojeg donosi 

gradonačelnik.  

Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću donošenje predložene odluke, a time i donošenje 

Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Korčulu. 


