
NACRT PRIJEDLOGA PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA 

ZA  GRAD OGULIN 

 

 
          Pozivamo, u otvorenom internetskom savjetovanju, svu zainteresiranu  

javnost da dostavi svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na Nacrt prijedloga 

Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Ogulin. 

 

OBRAZLOŽENJE 

 

 Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“ broj 82/15) predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi procjenu rizika od velikih 

nesreća. Potreba izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Ogulin 

temelji se na sljedećim društvenim, ekonomskim te praktičnim razlozima:  

- standardiziranje procjenjivanja rizika na svim razinama od strane svih sektora, 

- prikupljanje svih bitnih podataka u jednom referentnom dokumentu, 

- unaprjeđenje shvaćanja rizika za potrebe praktičnog korištenja u postupcima 

planiranja, osiguranja, investiranja te ostalim srodnim aktivnostima, 

- pojednostavnjenje procesa u svrhu lakšeg nadzora i razumijevanja izlaznih 

rezultata 

 Nacrt Prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Ogulin 

izrađen je na temelju: Zakona o sustavu civilne zaštite „Narodne novine“ broj 

82/15), Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i 

velikih nesreća za područje Republike hrvatske i jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 65/16); Pravilnika o 

mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite 

(„Narodne novine“ broj 69/16); Smjernica Karlovačke županije za potrebe 

izrade procjene rizika od velikih nesreća Karlovačke županije i jedinica lokalnih 

samouprava KLASA: 010-01/17-01/32, URBROJ: 2133/1-05/06-17-02 

Karlovac, od 19. siječnja 2017.; Odluke Gradonačelnika Grada Ogulina o 

osnivanju radne skupine za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća 

za područje Grada Ogulina („Glasnik karlovačke županije“ br. 12/18). 

 Temeljem članka 7. stavak 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena 

rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 65/16), a za 

potrebe izrade Procjene rizika angažirana je tvrtka KONTROL BIRO d.o.o. 

Zagreb kao ovlaštenik za prvu grupu stručnih poslova – u svojstvu konzultanta. 

 



CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA 

 

          Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje 

javnosti s Nacrtom  prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Ogulin 

i dobivanje stručno utemeljenih  mišljenja, primjedbi i prijedloga. 

 

 

ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 

OD 14. SIJEČNJA  DO 13. VELJAČE 2019. 

 

          Pisane primjedbe za sudjelovanje na savjetovanju dostavljaju se na e-mail 

adresu: grad-ogulin@ogulin.hr . Izrađivač nacrta akta, nakon provedenog 

postupka savjetovanja sastavlja izvješće u kojem su sadržane prihvaćene i 

neprihvaćene primjedbe i prijedlozi iz rasprave te ga objavljuje na službenoj 

internet stranici Grada. 

 

      Koordinatorica savjetovanja 

      Karmela Matić, prof. 
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