
 
 

 

             

REPUBLIKA  HRVATSKA                                                                                           
ISTARSKA ŽUPANIJA                                           

GRAD LABIN 
Gradonačelnik 
                                                                                       
Labin, 9. prosinca 2020. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA 

n/r predsjednici ENI MODRUŠAN 

Poštovani, 

 

 temeljem članka 51. stavka 3. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, 

broj 9/09., 9/10. – lektoriran tekst, 8/13, 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst i 2/20.), 

prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Labina utvrđeni prijedlog Odluka o donošenju Plana 

djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Labina za 2021. godinu. 

 Za izvjestitelja koji će sudjelovati u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela 

određujem predstavnika izrađivača plana TD DLS d.o.o. Rijeka i pročelnicu Upravnog odjela 

za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove Loretu Blašković. 

 

GRADONAČELNIK  

                                                                                                                    Valter Glavičić, v. r. 

 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Gradsko vijeće 
2. Arhiva 

 
 
 
 



 
 

                                                                                                                  PRIJEDLOG 
 
REPUBLIKA  HRVATSKA                                                                                           
ISTARSKA ŽUPANIJA                                           

GRAD LABIN 
Gradsko vijeće                                                                                       
 
KLASA: 021-05/20-01/ 
URBROJ: 2144/01-01-20-1 
Labin, _____________.  
 
 
Na temelju članka 17. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda 
(“Narodne novine” broj 16/19.) i članka 31. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada 
Labina” br. 9/09., 9/10.- lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst i 2/20.), 
Gradsko vijeće Grada Labina, na sjednici održanoj  ___________ 2020. godine, donijelo je  
 

 
O D L U K U 

o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda 
na području Grada Labina za 2021. godinu 

 
 
 

1. Donosi se Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Labina za 
2021. godinu, izrađen po Trgovačkom društvu DLS Projektiranje i zaštita okoliša d.o.o. 
Rijeka, Spinčićeva 2 (OIB: 72954104541) iz mjeseca listopada 2020. godine. 

 
2. Plan djelovanja iz točke 1. ove Odluke sastavni je dio istog. 
 
3. Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim novinama Grada 

Labina”. 
 
 

 
PREDSJEDNICA  
Gradskog vijeća  
 
  Eni Modrušan 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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.) 

• Pravilnik o Registru šteta od prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 65/19.) 

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

tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst i 2/20.) 

2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ODLUKOM 

Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 

16/19.) propisano je da su sve jedinice lokalne samouprave dužne izraditi godišnji Plan 

djelovanja u području prirodnih nepogoda. Prirodnom nepogodom smatraju se iznenadne 

okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim 

prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini 

i/ili njezin gubitak te štetu na javnoj infrastrukturi i/ili u okolišu: potres; olujni i orkanski vjetar; 

požar; poplava; suša; tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom; mraz; izvanredno velika 

visina snijega, snježni nanos i lavina; nagomilavanje leda na vodotocima; klizanje, tečenje, 

odronjavanje i prevrtanje zemljišta, te druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim 

prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na određenom području. 

Plan djelovanja za sljedeću kalendarsku godinu donosi predstavničko tijelo do 30. 11. tekuće 

godine, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave. Gradonačelnik Grada Labina 

do 31. ožujka tekuće godine podnosi Gradskom vijeću izvješće o izvršenju Plana djelovanja 

za proteklu kalendarsku godinu. Procjenom rizika od velikih nesreća i postojećim Planovima 

civilne zaštite Grada Labina utvrđen je način reagiranja sustava civilne zaštite na identificirane 

rizike, mjere, operativne snage i sredstva za odgovor na rizike i otklanjanje opasnosti po 

ljudske živote, materijalna i kulturna dobra, kao i preventivne aktivnosti pa se u ovom Planu te 

mjere ne obrađuju. Na temelju Zakona i utvrđena su nadležna tijela, te određivanja mjera i 

postupanja djelomične sanacije štete od elementarnih nepogoda utvrđenih Zakonom. Poslove 

u vezi s procjenom štete i dodjele sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje 

posljedica prirodnih nepogoda provodi Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta u Gradu 

Labinu. U skladu sa navedenim predlaže se usvajanje predloženog Plana djelovanja u 

području prirodnih nepogoda za Grad Labin u 2021. godini.  

3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE 

 

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

 

                                                                                                      GRADONAČELNIK 

                                                                                                         Valter Glavičić, v.r. 

 


