
 
Na temelju članka 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne 

novine“ br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 23. Statuta Grada 
Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“br. 25/09), Gradsko vijeće Grada 
Ogulina, na sjednici održanoj dana ___________ 2012. godine, donijelo je  
 

O  D  L  U  K  U 
o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje 
Grada Ogulina 

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom donosi se „Procjena ugroženosti stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za 
područje Grada Ogulina“ (u daljnjem tekstu: Procjena ugroženosti) izrañena 
od ovlaštene tvrtke NW-Wind d.o.o. iz Varaždina. 
 

Članak 2. 
 
 Procjena ugroženosti izrañena je sukladno odredbama Pravilnika o 
metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja 
(„Narodne novine“ br. 38/08).  
 Na nacrt Procjene ugroženosti izdana je potrebna suglasnost Državne 
uprave za zaštitu i spašavanje KLASA: 810-03/11-04/63, URBROJ: 543-01-
07-02-12-4 od 15. veljače 2012. godine. 
 

Članak 3. 
 
 Procjena ugroženosti sastavni je dio ove Odluke. 
 
 

Članak 4. 
 
 Ova Odluka objavit će se u Glasniku Karlovačke županije. 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Ogulin,  

GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA 
 

 Predsjednik Gradskog vijeća 
 
 _________________________ 
 Milan Sabljak, dipl. ing. 
 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  E  N  J  E 
uz Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih 
nesreća za područje Grada Ogulina 

 



Odredbom članaka 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne 
novine" broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) odreñeno je da u ostvarivanju 
prava i obveza u području zaštite i spašavanja načelnik, gradonačelnik ili 
župan za svoje područje izrañuju i predlažu predstavničkim tijelima nacrte 
procjena ugroženosti, uz prethodnu suglasnost Državne uprave za zaštitu i 
spašavanje, a predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave donose procjenu ugroženosti.  

 
Odredbom članka 2. stavak 1. Pravilnika o metodologiji za izradu 

procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja ("Narodne novine" broj 
38/08), procjena ugroženosti definira se kao polazni dokument za izradu 
planova zaštite i spašavanja, operativnih planova zaštite i spašavanja i 
operativnih planova civilne zaštite, a izrañuje se i donosi za područje općina, 
gradova, Grada Zagreba, županija i Republike Hrvatske.  

 
Odredbom članka 3. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju 

postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje ("Narodne novine" broj 
111/07), postrojbe civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave osnivaju se odlukom na temelju Procjene ugroženosti.  

 
Procjenom se razrañuju moguća ugrožavanja stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica 
katastrofa i velikih nesreća, potrebna sredstva za zaštitu i spašavanje te 
njihova spremnost za djelovanje u zaštiti i spašavanju.  

 
Gradonačelnik Grada Ogulina dana 23. lipnja 2009. godine donio je 

Odluku o izradi nacrta Procjene ugroženosti i nacrta Plana zaštite i 
spašavanja za područje Grada Ogulina. Navedenom odlukom izrada Procjene  
i Plana povjerena je ovlaštenoj tvrtki za obavljanje stručnih poslova u 
području planiranja i zaštite i spašavanja NW Wind d.o.o. iz Varaždina.  

 
NW Wind d.o.o. izradio je Nacrt Procjene ugroženosti stanovništva i 

kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grad 
Ogulina koji se sastoji od slijedećih dijelova:  
1. Procjena ugroženosti stanovništva i kulturnih dobara i okoliša od 
katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Ogulina, a dijelovi Procjene 
su:  
a) vrste, intenzitet i učinci te moguće posljedice djelovanja prirodnih i 
tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća,  
b) posljedice po kritičnu infrastrukturu,  
c) snage za zaštitu i spašavanje,  
d) zaključne ocjene,  
e) zemljovidi, 
f) položaj i karakteristike područja,  
2. Prilog 1: Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog 
ureñenja Grada Ogulina.  
 
Stožer zaštite i spašavanja Grada Ogulina prihvatio je Nacrt Procjene 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Ogulina. 
 



Obzirom da Nacrt Procjene ugroženosti  stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Ogulina 
ima preko 90 stranica teksta sačinjen je sažetak Nacrta Procjene. 
 
Prilozi: 

1. Prijedlog Procjene ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada 
Ogulina (sažetak) 

2. Suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje na Nacrt Procjene 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
katastrofa i velikih nesreća za Grad Ogulin 

 
 
 
 
 GRADONAČELNIK 
 
 ___________________ 
 Nikola Magdić, dipl. oec. 
 
 


