
 
 
 
 
 
 Na temelju članka 97. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 
82/15) i članka 23. Statuta Statuta Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“ broj 
25/09 i 12/13), Gradsko vijeće Grada Ogulina, na sjednici održanoj dana ___________ 
2015. godine, donijelo je 
 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kuturnih dobara i 
okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje 

Grada Ogulina (1. usklađenje) 
 
 
 
1. Prihvaća se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kuturnih dobara i 
okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje 
Grada Ogulina (1. usklađenje). 
 
2. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Ogulina 
(1. usklađenje) objavit će se u «Glasniku Karlovačke županije». 
 
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Glasniku Karlovačke 
županije» 
 
 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Ogulin, 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA 

 

 Predsjednik Gradskog vijeća 

 ___________________________ 
 Milan Sabljak, dipl. ing. građ. 
 

 



  

 

OBRAZLOŽENJE 
PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA  

o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje 

Grada Ogulina (1. usklađenje) 
 
 

 Temeljem članka 51. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i 
planova zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj 30/14 i 67/14) Grad Ogulin, kao 
nositelj izrade procjene ugroženosti i plana zaštite i spašavanja, dužan je uskladiti 
Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
katastrofa i velikih nesreća («Glasnik Karlovačke županije» broj 23/12) i Plan zaštite i 
spašavanja Grada Ogulina s Planom civilne zaštite («Glasnik Karlovačke županije» broj 
23/12) s Pravilnikom o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i 
spašavanja („Narodne novine“ broj  30/14 i 67/14). 
 Grad Ogulin uskladio je Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća s navedenim Pravilnikom te 
30. lipnja 2015. godine uputio Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje zahtjev za 
izdavanjem suglasnosti na Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća (KLASA: 810-01/14-01/7, URBROJ: 
2133/02-01/1-15-6).  
 Državna uprava za zaštitu i spašavnje dala je suglasnost na Nacrt izmjena i 
dopuna Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
katastrofa i velikih nesreća  11. rujna 2015. godine (KLASA: 810-03/15-03/42, URBROJ: 
543-01-04-01-15-2). 
 Na temelju članka 93. točke 14. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15), a 
sukladno navedenom te uzimajući u obzir da je donošenje Procjene ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od nastanka i posljedica 
katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Ogulina (1.usklađenje) preduvjet za 
donošenje usklađenog Plana zaštite i spašavanja, čiji je sastavni dio i Plan civilne zaštite, 
prijedlog Zaključka o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša od  katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Ogulina  
(1. usklađenje) upućuje se Gradskom Vijeću Grada Ogulina na raspravu i donošenje. 
 
 
 GRADONAČELNIK 
 
 __________________________ 
 Jure Turković, dipl. ing. građ. 


