REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/17-01/07
URBROJ: 2155/01-01-18-15
Omiš, *****************2018.g.

N A C R T

Na temelju odredbi čl. 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15),
odredbi Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za
područje RH i JLP(R)S (Narodne novine br.65/16) i Smjernica za izradu procjene rizika od velikih
nesreća na području Splitsko-dalmatinske županije KLASA:214-05/17-01/03 URBROJ: 2181/1-0217-2 od 17.ožujka 2017.g., te odredbi čl. 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša
br. 4/09, 9/10, 2/13, 10/13 i 1/18), u predmetu izrade polaznog dokumenta sustava civilne zaštite
po prijedlogu gradonačelnika Grada Omiša, Gradsko vijeće Grada Omiša na *** sjednici od dana
******** 2018.g. donosi
ODLUKU
o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Omiš
Članak 1.
Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Omiš, koju je izradila Radna skupina
osnovana Odlukom gradonačelnika o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Grad
Omiš i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Omiš
(KLASA:: 810-01/17-01/07, URBROJ: 2155/01-02-17-7 od 2.listopada 2017. godine).
Članak 2.
Sukladno članku 7. stavak 3. 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), a za potrebe izrade Procjene rizika od
velikih nesreća za Grad Omiš, ugovorom je angažiran ovlaštenik za prvu grupu stručnih poslova u
području planiranja civilne zaštite, u svojstvu konzultanta – „Alfa atest“ d.o.o. Split.
Članak 3.
Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Omiš čini prilog i sastavni dio ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluku stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Omiša“.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr.med.

DOOSTAVITI:
1. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
2. Državna uprava za zaštitu i spašavanje PU Split,
3. Župan Splitsko-dalmatinske županije, Split,
4. Službeni glasnik Grada Omiša,
5. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADONAČELNIK
KLASA: 810-01/17-01/07
URBROJ: 2155/01-02-18-14
Omiš, 26.veljače 2018.g.

Na temelju odredbi čl. 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15),
odredbi Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za
područje RH i JLP(R)S (Narodne novine br.65/16) i Smjernica za izradu procjene rizika od velikih
nesreća na području Splitsko-dalmatinske županije KLASA:214-05/17-01/03 URBROJ: 2181/1-0217-2 od 17.ožujka 2017.g., te odredbi čl. 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša
br. 4/09, 9/10, 2/13, 10/13 i 1/18) i čl.54. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Omiša
(Službeni glasnik Grada Omiša br. 6/09), u predmetu izrade polaznog dokumenta sustava civilne
zaštite, gradonačelnik Grada Omiša donosi
Z A K LJ U Č A K
1. Utvrđuje se i predlaže Gradskom vijeću Grada Omiša na donošenje i razmatranje Procjena
rizika od velikih nesreća za područje Grada Omiša pod KLASA: 810-01/17-01/07
URBROJ: 2155/1-01-18-15 u obliku i sadržaju kakav prileži ovom zaključku i u objavi na
službenim web stranicama Grada Omiša.
2. Za izvjestitelja pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuje se Đeki Stanić, pročelnik
Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša i suradnici
ugovornog ovlaštenika za prvu skupinu složenosti poslova.

GRADONAČELNIK
Ivo Tomasović, dipl.oec.

DOSTAVITI:
1.
2.
3.
4.

Gradsko vijeće Grada Omiša, n/r predsjednika,
Ured gradonačelnika Grada Omiša,
Upravni odjel za GiDD Grada Omiša,
Pismohrana /04/.

Obrazloženje:

Pravni temelj za donošenje predloženog akta su odredbe čl. 17. Zakona o sustavu civilne zaštite.
Do sada su na snazi Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada
Omiša, Plan djelovanja civilne zaštite Grada Omiša i Plan zaštite i spašavanja Grada Omiša iz 2015.g.
Župan Splitsko-dalmatinske županije je 17.ožujka 2017.g. donio Smjernice za izradu procjena rizika
od katastrofa i velikih nesreća za područje SDŽ, čime su stvoreni preduvjeti za izradu lokalnih procjena.
Rok za donošenje predloženog akta je 31.ožujka 2018.g.
Procjena rizika od katastrofa za područje Republike Hrvatske i procjene rizika od velikih nesreća za
područja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave polazni su dokumenti za donošenje planskih
dokumenata na području civilne zaštite i provođenje zadaća definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite, a
izrađuju se i donose za područje Republike Hrvatske, županija, Grada Zagreba, gradova i općina.
Kriteriji za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područja jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave su: osnovne karakteristike područja, identifikacija prijetnji i rizika, kriteriji
društvenih vrijednosti za utvrđivanje utjecaja na život i zdravlje ljudi, gospodarstvo i društvenu stabilnost i
politiku, tablice vjerojatnosti/frekvencije, scenariji za jednostavne rizike (kojima se opisuju vjerojatni
događaji s najgorim mogućim posljedicama za područje jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, analiza stanja sustava civilne zaštite na području jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, matrice za rezultate procjene rizika za jednostavne rizike te za svaki od kriterija zasebno,
matrice s uspoređenim rizicima na određenom području, vrednovanje rizika, kartografski prikaz rizika i
popis sudionika izrade procjene rizika za pojedine rizike.
Nositelj izrade je gradonačelnik. Gradonačelnik Grada Omiša imenovao je Radnu skupinu za izradu
Procjene a istu vodi Ivan Bartulović. mag.ing.aed., načelnik Stožera civilne zaštite.
Izradu dokumenta potpomogao je ugovoreni ovlašteni konzultant.
Nakon ove Procjene Grad Omiš je dužan donijeti i Pan djelovanja civilne zaštite.
Troškovi izrade ovog akta su u ugovorenom iznosu od 11.200,00 kn (s uključenim PDV-om) te su
osigurana u proračunu Grada Omiša za 2018.g. na poziciji R0217.
Temeljem navedenog podnosi se gore navedeni prijedlog na usvajanje.
NAPOMENA: Cjelokupan tekst prijedloga Procjene rizika objavljen je na web stranici www.omis.hr .

GRADONAČELNIK

