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Na  temelju  članka  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi
(«Narodne  novine»  broj:  33/01,  60/01-  vjerodostojno  tumačenje,  129/05,  109/07,  125/08,
36/09,  150/11,  144/12,  19/13  –  pročišćeni  tekst  i  137/15-  ispr.),  članka  17.  Pravilnika  o
sastavu Stožera,  načinu rada  te  uvjetima  za  imenovanje  načelnika,  zamjenika  načelnika  i
članova stožera civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 37/16 i 47/16) i članka 34. Statuta
Općine Hrvatska Dubica («Službeni vjesnik« broj: 7/13 i 33/14) općinska načelnica Općine
Hrvatska Dubica donosi

O D L U K U
o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća

za područje Općine Hrvatska Dubica

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje  se  postupak izrade  Procjene  rizika  od  velikih  nesreća  na
području Općine Hrvatska Dubica (u nastavku: Procjena rizika),  osniva Radna skupina za
izradu Procjene rizika, te određuje koordinator, nositelji i izvršitelji izrade Procjene rizika, a
ista će se koristiti kao podloga za planiranje i izradu projekata sa ciljem smanjenja rizika od
katastrofa te provođenje ciljanih preventivnih mjera.

Postupak izrade Procjene obuhvaća pripremu metodologije za izradu Procjene, uputa i
obrazaca  za  izradu  svakog  pojedinog  scenarija  kao  podloga  za  identifikaciju,  analizu,
evaluaciju te izradu matrica i karata rizika te pregled i odobravanje Procjene. 

Članak 2.

Osniva se radna skupina koja je dužna obavljati organizacijske, operativne, stručne,
administrativne i tehničke poslove potrebne za izradu Procjene u koju se imenuju:

- Željka Vuković, Berek-Kapelica 12, Hrvatska Dubica  
   (zamjenica općinske načelnice) - načelnica Stožera

- Darko Ćorić, Katice Pavlović 10A, Hrvatska Dubica 
   (DVD Hrv.Dubica) - zamjenik načelnice  Stožera



- Angela Dizdar, Tomislava Bogića 4, Hrvatska Dubica
   (Ambulanta Hrvatska Dubica) - članica Stožera

- Štefica Malović, Baćin 11, Hrvatska Dubica
   

(predstavnica Općine 
Hrvatska Dubica)

- Kata Karagić, Baćin  , Hravtska Dubica 
   

(predsjednica Općinskog 
vijeća)

     Članak 3.

U grupu rizika spadaju sljedeći rizici:

1. Potres, 
2. Poplava, 
3. Klizišta, 
4. Industrijske nesreće,
5. Ekstremne temperature,
6. Snježni režim/Poledica/Ledene kiše/Kišne oborine/, tuča, 
7. Pojave bolesti biljnih poljoprivrednih proizvoda, 
8. Pojave zaraznih bolesti životinja,
9. Epidemije i pandemije.

Članak 5.

Za  koordinatora  izrade  Procjene  određuje  se  općinska  načelnica  Općine  Hrvatska
Dubica.

Koordinator ima sljedeće obveze:

     - organizaciju i vođenje sastanaka Radne skupine,
     - koordiniranje i nadziranje procesa izrade Procjene rizika, 
     - predlaganje izmjena i dopuna Procjene,

Koordinator  dostavlja  Prijedlog  procjene  glavnom  koordinatoru  koji  dostavlja
Općinskom vijeću prijedlog Procjene rizika na donošenje.

Koordinator, nakon donošenja Procjene, nastavlja s praćenjem događaja i kretanja od
značaja za procjenjivanje rizika iz područja nadležnosti te o promjenama, jedanput godišnje ili
po potrebi izvješćuje glavnog koordinatora.

Radna skupina za izradu Procjene rizika predlaže koordinatoru pokretanje postupaka
izmjena i dopuna Procjene, odnosno ažuriranja Procjene.

Procjena rizika izrađuje se najmanje jednom u tri godine te usklađivanje i usvajanje
mora provesti do kraja mjeseca ožujka u svakom trogodišnjem ciklusu.  

Procjena rizika može se izrađivati i češće, ukoliko se u trogodišnjem periodu nastupi
značajna  promjena ulaznih  parametara  u  korištenim scenarijima i  postupcima  analiziranja
rizika ili ako se prepozna nova prijetnja.



Članak 6.

Poslove  konzultanta  u  radu  radne  skupine  tijekom  izrade  dokumenta  obavljat  će
društvo ovlašteno za prvu grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite.

Članak 7.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  prvi  dan  od  dana  objave  u  "Službenom  vjesniku",
službenom glasilu Općine Hrvatska Dubica. 

OPĆINSKA NAČELNICA

  Ružica Karagić, dipl.oec.      


