
1 
 

                                                                                                                  
REPUBLIKA  HRVATSKA                                                                                           
ISTARSKA ŽUPANIJA                                           

GRAD LABIN 
Gradsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/19-01/35 
URBROJ: 2144/01-01-19-1 
Labin, 7. svibnja 2019.  
 
 
 
 
Na temelju članka 17. i članka 43. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 
nepogoda (“Narodne novine” broj 16/19.) i članka 31. Statuta Grada Labina (“Službene novine 
Grada Labina”, broj 09/09. i 09/10 – lektorirani tekst , 8/13., 3/16. i 02/18.), Gradsko vijeće 
Grada Labina, na sjednici 7.  svibnja 2019. godine, donijelo je  
 

 
O D L U K U 

o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda 
 na području Grada Labina  

 
 
 

1. Donosi se Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Labina za 
2019. godinu, izrađen po Trgovačkom društvu DLS Projektiranje i zaštita okoliša d.o.o. 
Rijeka, Spinčićeva 2 (OIB: 72954104541) od ožujka 2019. godine. 

 
2. Plan djelovanja iz točke 1. ove Odluke sastavni je dio istog. 

 

3. Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u “Službenim novinama Grada 
Labina”. 

 
 

 
 
 
 
 
PREDSJEDNICA  
Gradskog vijeća  
  Eni Modrušan 
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DOSTAVITI: 

1. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 
Područni ured Pazin, M. B. Rašana 7 

2. DLS Projektiranje i zaštita okoliša d.o.o. Rijeka, Spinčićeva 2 
3. Upravni odjel za proračun i financije 
4. Pismohrana. 
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O B R A Z L O Ž E NJ E 

 

1. ZAKONSKA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 

• Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (“Narodne novine”, 

broj 16/19.) 

• Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. - lektorirani 

tekst, 8/13., 3/16. i 2/18.) 

2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ODLUKOM 

Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda je na snazi od 23. 

veljače 2019. godine, kojim danom je prestao važiti dotadašnji Zakon o zaštiti od 

elementarnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 73/97. i 174/04.).  

Zakon uređuje kriterije i ovlasti za proglašenje prirodne nepogode, procjenu štete od 

prirodne nepogode, dodjelu pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica 

nastalih prirodnih nepogoda, registar šteta od prirodnih nepogoda, te druga pitanja u 

vezi s dodjelom pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih 

nepogoda. 

Zakon propisuje: 

- da je predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave  

dužno do 30. studenog tekuće godine donijeti Plan djelovanja za slijedeću 

kalendarsku godinu radi određivanja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od 

prirodnih nepogoda (članak 17. Zakona) 

- da je izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužno  

podnijeti predstavničkom tijelu do 31. ožujka tekuće godine izvješće o izvršenju Plana 

djelovanja za proteklu kalendarsku godinu (članak 17. Zakona). 

 

 Iznimno se Plan djelovanja za 2019. godinu donosi do kraja veljače 2019. godine   

           (članak 43. Zakona).  

 

3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE 

 

     Za provođenje ove Odluke sredstva se osiguravaju u Proračunu Grada Labina. 

 

                                                                                                      GRADONAČELNIK 

                                                                                                         Valter Glavičić, v.r.  

                


