
Na temelju članka 17. stavka 3. alineje 7. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 

br. 82/15), članka 7. stavka 2. i 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“ br.65/16), Smjernica Šibensko-kninske županije za potrebe izrade procjene rizika 

od velikih nesreća Šibensko-kninske županije i jedinica lokalnih samouprava  (Klasa:810-09/16-01/01, 

Urbroj:2182/1-06-16-2 od  dana 27. prosinca 2016. godine ) i članka 40. točke 34. Statuta Grada 

Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 02/18) Gradonačelnik Grada Vodica, donosi 

 

 

O D L U K U 

 o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Vodica 

 

 

Članak 1. 

 

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Vodica (u daljnjem tekstu:Procjena rizika), 

izrađuje se na temelju Smjernica Šibensko-kninske županije za potrebe izrade procjene rizika od 

velikih nesreća Šibensko-kninske županije i jedinica lokalnih samouprava, a koristi se kao podloga za 

planiranje i izradu projekata, u cilju smanjenja rizika od katastrofa te provođenje ciljanih preventivnih 

mjera.  

 

Članak 2. 

 

U grupu rizika obuhvaćenih Smjernicama Šibensko-kninske županije za potrebe izrade procjene rizika 

od velikih nesreća Šibensko-kninske županije i jedinica lokalnih samouprava  spadaju slijedeći rizici: 

 

1. potres,  

2. požar otvorenog prostora, 

3. poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela, 

4. epidemije i pandemije i  

5. ekstremne temperature.  

 

Prije početka izrade Procjene rizika, izvršit će se identifikacija prijetnji - registar rizika koji su 

značajni za područje Grada Vodica. 

  

Članak 3. 

 

Za Procjenu rizika osniva se radna skupina. 

Radna skupina dužna je obavljati organizacijske, operativne, stručne, administrativne i tehničke 

poslove potrebne za izradu Procjene rizika.  

 

Članak 4. 

 

Za koordinatora izrade Procjene rizika određuje se Luka Lipić, savjetnik za društvene djelatnosti, za 

sve rizike. Koordinator obavlja slijedeće poslove:  

- organizira i vodi sastanke radne skupine 

- koordinira i nadzire proces izrade Procjene rizika 

- koordinira sa svim nadležnim tijelima državne uprave i pravnim osobama u svrhu prikupljanja 

podataka važnih za Procjenu rizika.  

  

Članak 5. 

 

U sastav radne skupine ulaze članovi Stožera civilne zaštite za područje Grada Vodica.  

U postupku izrade samoprocjene i identifikacije rizika, koordinator izrade Procjene rizika može 

angažirati svakog člana radne skupine u cilju davanja mišljenja, savjeta i potrebnih podataka. 

 

 



Članak 6. 

 

Tijekom izrade Procjene rizika nositelj izrade  može ugovorom angažirati ovlaštenika za prvu grupu 

stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, i to u svojstvu konzultanta. 

 

Članak 7. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se  u „Službenom glasniku Grada Vodica“. 

 

 

 

KLASA: 810-03/18-01/01 

URBROJ: 2182/04-03/05-18-2 

Vodice, 08. ožujka 2018. godine 

 

 

 

 

                  GRADONAČELNICA 

                   Nelka Tomić, dr. med. 

 

 


