REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠTITAR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:810-01/17-01/03
UR.BROJ:2212/09-01-18/02
Štitar, 24. siječnja 2018.
Na temelju članka 17. stavak 3. podstavak 7. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne
novine br, 82/15), članka 7. stavak 2. i 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, br. 65/16), članka 3.
stavak 5., Smjernica za izradu procjene rizika za područje Vukovarsko-srijemske županije
klasa:810-03/16-01/07, ur broj: 2196/1-01-16-1, od te na temelju samoprocijene prilog XII,
općinsko vijeće općine Štitar na 9. sjednici održanoj 24. siječnja donijelo je
ODLUKU
o izradi Procjene rizika od velikih nesreća
Općine Štitar
Članak 1.
Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Štitar izrađuje se na temelju
Smjernica za izradu procjene rizika za područje Vukovarsko-srijemske županije te će se
koristiti kao podloga za planiranje i izradu projekata u cilju smanjenja rizika od
katastrofa te provođenju ciljanih preventivnih mjera.
Članak 2.
U grupu rizika obuhvaćenih Smjernicama za izradu procjene rizika na području
Vukovarsko-srijemske županije spadaju sljedeći rizici: iz državne procijene
1. poplava.
2. ekstremne temperature
3. s u š a
4. epidemije i pandemije,
5. bolesti bilja
6. tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima
Članak 3.
Za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općina Štitar osnovati će se
radna skupina.
Članak 4.
Radna skupina dužna je obavljati organizacijske, operativne, stručne, administrativne i
tehničke poslove potrebne za izradu Procjene.

Članak 5.
Za sudionike, odnosno članove radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih
nesreća za područje Općine Štitar imenuju se:
1. Željko Kobašević, Štitar, B. J. Jelačića 56
2. Josip Toman, Štitar, M. Gupca 6
3. Jasna Kopić, Štitar, Školska 23A
4. Mato Lukačević, Štitar, Savska 35
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u Službenom vjesniku
Vukovarsko-srijemske županije.

Dostaviti:
1. Članovima radne skupine iz čl.5.
2. Pismohrana, ovdje

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marina Pranjić mag. educ. philol. croat. et mag. educ. hist.

OBRAZLOŽENJE
1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE OVOG AKTA
Pravni temelj za donošenje ovog akta propisan je u članku 17. stavak 3. podstavak 7.
Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br, 82/15), članku 7. stavak 2. i 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, br. 65/16),

2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM AKTOM i POSLJEDICE
KOJE NASTAJU NJEGOVIM DONOŠENJEM
općina/grad/županija donosi Odluku o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za
općina/grad/županija Ovom Odlukom utvrđuju se rizici koji će se obrađivati u
Procjeni rizika, te imenovanje radne skupine za izradu Procjene rizika koja je dužna
obavljati organizacijske, operativne, stručne, administrativne i tehničke poslove
potrebne za izradu Procjene rizika.

3. FINANCIJSKA SREDSTAVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG
ZAKLJUČKA
Financijska sredstava za izradu Procjene rizika od velikih nesreća
općina/grad/županija osigurana su Proračunu općina/grad/županija
2017/1018. godinu,

U privitku je tablica rizika za VUSZ- iz državne procijene rizika

za
za

