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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VIŠKOVCI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:810-01/18-01/01
URBROJ:2121/10-02-01/18-89
Viškovci, 13. travnja 2018. godine
Na temelju članka 7. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od velikih
nesreća („Narodne novine“ broj 65/16) i članka 47. Statuta Općine Viškovci („Službeni
glasnik Općine Viškovci“ broj 01/13, 01/18), Općinski načelnik Općine Viškovci donosi

ODLUKU
o izradi Procjene rizika od velikih nesreća Općine Viškovci
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća Općine Viškovci, u
nastavku: Procjena rizika.
Članak 2.
Ovom Odlukom utvrđuju se pravna osnova i razlozi za izradu, obuhvat, ciljeve izrade te
rokovi za izradu i izvori financiranja Procjene rizika.
Članak 3.
Nositelj izrade Procjene rizika je radna skupina koju će imenovati načelnik Općine
Viškovci.
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PROCJENE RIZIKA
Članak 4.
Odluka o izradi Procjene rizika se donosi na temelju:
- članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) kojim je
propisano da Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika Općine Viškovci
donosi Procjenu rizika,
- članka 7. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća
(„Narodne novine“ broj 65/16),
- Smjernica za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Osječko-baranjske
županije KLASA: 810-01/17-01/1, URBROJ: 2158/1-01-02-17-2 od 8. ožujka 2017.
godine.
RAZLOZI ZA IZRADU PROCJENE RIZIKA
Članak 5.
Sukladno zakonskim odredbama obveza Općine je donošenje Procjene rizika do kraja
ožujka 2018. godine, umjesto izrađene Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i

kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za
Općinu Viškovci iz 2012. godine.
OBUHVAT PROCJENE RIZIKA
Članak 6.
Obuhvat Procjene rizika jednak je obuhvatu postojećeg Prostornog plana uređenja
Općine Viškovci i odnosi se na čitavo statističko područje Općine Viškovci.
CILJEVI PROCJENE RIZIKA
Članak 7.
Osnovni ciljevi Procjene rizika su utvrđivanje registra prijetnji i određivanje prioritetnih
prijetnji za koje će se razraditi rizici.
Procjena treba sadržavati i prijedloge vjerojatnog scenarija s najgorim mogućim
posljedicama, prognoza tih posljedica, prijedlog matrica rizika za sve kriterije društvenih
vrijednosti te kroz vrednovanje rizika prijedlog ocjene prioriteta među postojećim prijetnjama
koje mogu pogoditi Općinu.
Procjena sadrži sukladno rezultatima vrednovanja rizika prijedlog Općinskom
načelniku rok za reviziju Procjene rizika koji ne može biti duži od 3 godine.
ROK ZA IZRADU PROCJENE RIZIKA
Članak 8.
Krajnji rok za izradu Procjene rizika je kraj ožujka 2018. godine.
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROCJENE RIZIKA
Članak 9.
Troškovi izrade Procjene rizika financiraju se iz proračuna Općine Viškovci.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje,
Područni ured Osijek i Osječko-baranjskoj županiji, Službi za zajedničke poslove.
Općina Viškovci će po objavi ove Odluke u „Službenom glasniku Općine Viškovci“,
objaviti istu i na svojoj internetskoj stranici www.viskovci.hr.
Članak 11.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine
Viškovci”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Krištić v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VIŠKOVCI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:810-01/18-01/02
URBROJ:2121/10-02-01/18-90
Viškovci, 13. travnja 2018.godine
Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15),
članka 8. 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“ broj 65/16), Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća za
područje Osječko-baranjske županije, KLASA: 810-01/17-01/1, URBROJ: 2158/1-01-02-172 od 8. ožujka 2017. godine i članka 47. Statuta Općine Viškovci („Službeni glasnik Općine
Viškovci“ broj 01/13 i 01/18), Općinski načelnik Općine Viškovci je dana 16. travnja 2018.
godine donio sljedeću

ODLUKU
o imenovanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća
za područje Općine Viškovci
Članak 1.
Za potrebe izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Viškovci,
Općinski načelnik imenuje Radnu skupinu u sastavu:
1. Terezija Kvesić, zamjenica Općinskog načelnika – voditelj radne skupine
2. Mladen Pejić, predstavnik Osječko-baranjske županije – član radne skupine
3. Nives Vidaković Posavac, predstavnik ZaštitaInspekt d.o.o. Osijek – član radne
skupine
4. Antun Kovač, predsjednika DVD-a Viškovci – član radne skupine
5. Tihana Duvnjak, v.d. pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovci –
član radne skupine
6. Martina Moro – viša stručna suradnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Viškovci – član radne skupine
Članak 2.
Zadaće radne skupine jesu:
- utvrđivanje registra prijetnji i određivanje prioritetnih prijetnji za koje će se razraditi
rizici,
- izrada Procjene rizika od velikih nesreća sukladno Prilogu 3. Smjernica za izradu
procjene rizika od velikih nesreća za područje Osječko-baranjske županije

-

sukladno rezultatima vrednovanja rizika predlaže rok za reviziju Procjene (ne duži od
3 godine),

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Viškovci“.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Krištić v.r.
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