
            
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A   B I S K U P I J A 

ORLIĆ, TRG IVANA MEŠTROVIĆA 2 

22 300 KNIN, PP 43 

Tel. (022) 660 332,  

Fax. (022)  660-322 

 
KLASA:240-01/22-01/1 

URBROJ:2182-17-02-22-01 

Orlić, 31.ožujka 2022.godine 

 

 

         Na temelju članka 17. stavka 3. podstavak 7. Zakona o sustavu civilne zaštite 

(„Narodne novine“, br. 82/15), članka 7. stavka 2. i 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“, 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), općinski načelnik 

Općine Biskupija, dana 31.ožujka 2022. godine,  donosi  

 

 

O D L U K U 

 o izradi revizije Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Biskupija 

 

 

Članak 1. 

Ovom odlukom uređuje se postupak izrade Procjene rizika od velikih nesreća za 

područje Općine Biskupija (u daljnjem tekstu: Procjena rizika),, osnivanje radne 

skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća te određuje koordinatr izrade 

Procjene rizika. 

 

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  ( Klasa: 810-09/16-01/01, Urbroj: 2182/1-06-16-2 od  dana 27. prosinca 

2016. godine), 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 obuhvaćenim Smjernicama 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) spadaju sljedeći rizici: 



-potres, požar otvorenog prostora, poplave, epidemije i pandemije, ekstremne 

temperature i tehničko-tehnološke katastrofe. 

 

Članak 3. 

Za izradu Procjene rizika osniva se radna skupina. 

 

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

poslove potrebne za izradu Procjene rizika. 

 

Radnu skupinu osnovati će općinski načelnik Općine Biskupija posebnom odlukom. 

 

 

Članak 4. 

Koordinator izrade Procjene rizika je općinski načelnik Općine Biskupija. 

 

 

Članak 5. 

U sastav radne skupine ulaze članovi Stožera civilne zaštite.  

U postupku izrade samoprocjene i identifikacije rizika, koordinator izrade procjene 

rizika može angažirati svakog člana radne skupine u cilju davana mišljenja, savjeta i 

potrebnih podataka. 

Članak 7. 

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, sukladno članku 7. Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od 

katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica loiklane 

(područne) regionalne samouprave (“Narodne novine”, br. 65/16). 

 

                                                              Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku 

Šibensko-kninske županije”, a objaviti će se na web stranici Općine Biskupija. 

 

  OPĆINSKI NAČELNIK 

 

    

                                                                                                         Milan Đurđević, v.r. 

 

 

 

 

 

 
 


