
Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 

31/20, 20/21), a u skladu sa Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća 

Virovitičko-podravske županije KLASA:810-03/16-01/01, URBROJ:2189/1-05/04-16-04 od 

28. prosinca 2016. godine i članka 29. Statuta Grada Virovitice ("Službeni vjesnik Grada 

Virovitice“ br. 1/21), Gradsko vijeće  Grada Virovitice na ____ sjednici održanoj dana _____ 

2021. godine, donosi 
 

ODLUKU 

 

o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća  

za područje grada Virovitice 

 

 

Članak 1. 

Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za područje grada Virovitice (u daljnjem 

tekstu: Procjena), koju je izradila radna skupina osnovana Odlukom o izradi Procjene rizika od 

velikih nesreća za područje grada Virovitice i Odlukom o osnivanju Radne skupine za izradu 

procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Virovitice KLASA:810-01/21-01/03 

URBROJ:2189/01-02-02/01-21-4 od 4. ožujka 2021. godine. 

                                                         Članak 2. 

Procjena rizika od velikih nesreća za područje grada Virovitice nalazi se u prilogu i 

sastavni je dio  ove  Odluke. 

 

                                                                     Članak 3. 

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

Virovitice“. 

 

KLASA: 810-01/21-01/03 

URBROJ: 2189/01-02-02/01-21-___ 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE 

 

Predsjednica 

 

Lahorka Weiss, dipl.oec. 

 

  



Obrazloženje 

Odluke 

o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća 

za područje grada Virovitice 

 

 

Pravni temelj za donošenje ove Odluke je u Zakonu o sustavu civilne zaštite i 

Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća Virovitičko-podravske županije,  

kojim je propisano da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave, između ostalog,  i donosi procjenu rizika od velikih 

nesreća. 

Ovlaštena tvrtka IN konzalting d.o.o. iz Slavonskog Broda, određena je kao konzultant 

iz prve grupe stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, te je zajedno sa Radnom 

skupinom izradila navedenu  Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Virovitice. 

Kao jedan od izvora podataka koristila se postojeća Procjena rizika od velikih nesreća  

za područje grada Virovitice, kao i svi ostali dostupni i relevantni podaci. Za prijetnje koje se 

moraju obuhvatiti, a za koje ne postoje relevantni podaci, koristila se Procjena rizika od 

katastrofa Republike Hrvatske.  

Cilj  Procjene rizika je da se uz poznate prioritetne prijetnje izvrši rangiranje s obzirom 

na vjerojatnost pojave štete i posljedica, odrede njihovi rizici, te da se kroz sustav 

vrednovanja utvrde smjerovi vođenja politika prema prijetnjama i načinu njihove kontrole.  

Procjenom će se utvrditi spremnost sustava civilne zaštite Grada da odgovori na 

moguće prijetnje velikom nesrećom i da se odredi način preventivnog djelovanja, te reagiranja 

kako bi se sigurnost lokalnog stanovništva podigla na najveću moguću razinu.  

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama i Kodeksa savjetovanja sa 

zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, upućuje se 

na  savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od 12. listopada 2021.g. do 12. studenog 2021. 

g., (30 dana), nakon čega će se uputiti na Gradsko vijeće. 

 

 

 

Izradila:        Pročelnik: 

 

Sanja Kirin, struč.spec.ing.sec.    Antonio Dražić, mag.oec. 


