
 
            REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA ŠTITAR 

             OPĆINSKO VIJEĆE                                                                                   

 

KLASA: 810-01/17-01/03 

UR.BROJ: 2212/09-01-18/03                                                   

 

Štitar, 30. listopad 2018. godine      
 

 

Na temelju čl. 17. st. 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 82/15), čl. 19. st. 1. 

alineja 11. i čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), te članka  35. i 79. Statuta 

Općine Štitar (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 03/13 i 05/18), Općinsko vijeće 

Općine Štitar na prijedlog Općinskog načelnika, na 18. sjednici održanoj 30. listopada 2018. godine, 

donijelo je: 

 

ODLUKU 

o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Štitar 

 

Članak 1.  

Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Štitar koju je izradila Radna skupina 

osnovana Odlukom Općinskog vijeća o izradi Procjene rizika od velikih nesreća Općine Štitar, KLASA: 

810-01/17-01/03, UR.BROJ:2212/09-01-18/02 od 24. siječnja 2018. godine.  

 

Članak 2. 

Temeljem čl. 7. st. 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća 

za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne 

novine“ broj: 65/16), za potrebe izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Štitar 

angažiran je ovlaštenik za prvu grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, u svojstvu 

konzultanta Braniteljska zadruga „Aktivan život“, Gorjani 151, 32281 Ivankovo. 

 

Članak 3. 

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Štitar čini sastavni dio ove odluke, ali nije predmet 

objave u „Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije“. 

 

Članak 4. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća 

za Općinu Štitar, KLASA:810-03/15-01/01, UR.BROJ:2212/09-01-15/02 od 27. travnja 2015. godine.  

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana od dana objave u „Službenom vjesniku Vukovarsko-

srijemske županije“.  

 

                                                           PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG  VIJEĆA  

                                              Marina Pranjić mag. educ. philol. croat. et mag. educ. hist.      
 

 

 


