
Temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15) i članka 

24. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/13. i 12/18.), Općinsko 

vijeće Općine Barban na __ sjednici, održanoj dana _________ 2019. godine, donijelo je  

 

 

ODLUKU 

o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Barban 

 

Članak 1. 

 

Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Barban koja je u prilogu ove 

Odluke i njezin je sastavni dio. 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine 

Barban. 

 

 

Klasa:  

Ur.broj: 

Barban,  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

Predsjednik: 

Aleksa Vale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

 

1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE  

Pravni temelj za donošenje ove Odluke je Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 

broj 82/18) te Statut Općine Barban (Službene novine Općine Barban, br. 22/13, 12/18). 

 

2. RAZLOZI DONOŠENJA ODLUKE 

Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) stupio je na snagu dana  1.  

kolovoza  2015.  godine  te  od  dana  njegove  primjene  prestaje  važiti  niz zakonskih  i  

podzakonskih  propisa, između ostalog i Zakon o zaštiti i spašavanju iz 2004. godine. 

Članak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite određuje civilnu zaštitu kao sustav organiziranja  

sudionika,  operativnih  snaga  i  građana  za  ostvarivanje  zaštite  i spašavanja ljudi, 

životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i 

otklanjanja posljedica terorizma i raznih razaranja.  

Zakonom  o  sustavu  civilne  zaštite  određeno  je  da  sustav  civilne  zaštite obuhvaća  mjere  

i  aktivnosti  (preventivne,  planske,  organizacijske,   operativne, nadzorne i financijske) 

kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne 

zaštite i način povezivanja.  

Temeljem   Zakona o  sustavu  civilne  zaštite  jedinice  lokalne  i  područne (regionalne)  

samouprave  dužne  su  organizirati  poslove  iz  svog  samoupravnog djelokruga koji se 

odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. 

Temeljem članka 6. stavka 1. Pravilnika o smjernicama za izradu Procjene rizika od  velikih  

nesreća i katastrofa za  područje Republike  Hrvatske  i  jedinica  lokalne samouprave 

(„Narode  novine“,  br.  65/2016)  donesene  su  Smjernice  za  izradu Procjene  rizika  od  

velikih  nesreća  za  područje Istarske  županije, izrađene u skladu s nacionalnim 

smjernicama, a na osnovu kojih je izrađena Procjena rizika od katastrofa za Republiku 

Hrvatsku. 

Procjena  rizika  od  velikih  nesreća  je  skup procijenjenih  relevantnih  rizika izraženih u 

scenarijima koji su temeljeni na prijetnjama koje mogu izazvati nepoželjne posljedice na 

promatranom području, a obuhvaća identifikaciju, analizu i vrednovanje određenih rizika. 

 

3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE: 

Za provedbu ove Odluke financijska sredstva nisu potrebna. 

 

 

 

 

 


