
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA     
ISTARSKA  ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 
Gradonačelnik  
 
Labin, 18. listopada 2021. 

 
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, 2/20. i 1/21.), 
prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Labina utvrđeni prijedlog Odluke o donošenju revizije 
Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Labin.  
 
 Za izvjestitelje koji će sudjelovati u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela 
određujem predstavnika izrađivača 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 
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                  PRIJEDLOG 

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                    
ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD LABIN                                                                 
Gradsko vijeće                                                                                   
 
KLASA: 021-05/21-01/ 
URBROJ: 2144/01-01-21-1 
Labin, ____________ 

 
Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 2. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 
broj 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21.) i članka 31. Statuta Grada Labina, (“Službene novine 
Grada Labina” broj 9/09., 9/10. – lektorirani tekst, 8/13, 3/16, 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 
2/20. i 1/21.), Gradsko vijeće Grada Labina  na sjednici _________________ godine, donijelo 
je slijedeću 

 
 

ODLUKU 
o donošenju revizije Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Labin 

 
 
 

Članak 1. 
 
Donosi se revizija Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Labin koja se sastoji od 

tekstualnog, grafičkog i kartografskog prikaza, a čiji sadržaj se nalazi u prilogu ovog akta i čini 
njegov sastavni dio. 

 
Članak 2. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Grada Labina“. 
 
 

PREDSJEDNICA 
                                                                                                            Gradskog vijeća 

 
                                                                                                                Eni Modrušan  
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OBRAZLOŽENJE 

 

1. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA 

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

tekst, 8/13, 3/16, 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21). 

• Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21.) 

 

2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU AKTOM 

 

Sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, odredbama Pravilnika o smjernicama 

za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 65/16., u daljnjem 

tekstu: Pravilnik) i Smjernica za izradu procjene rizika za područje Istarske županije 

(Klasa:810-01/16-01/10, Urbroj:2163/1-08/18-16-2) donesenih od Župana Istarske županije 

dana 3. veljače 2017. godine (u daljnjem tekstu: Smjernice), Gradsko vijeće Grada Labina je 

dana 26. lipnja 2018. godine svojom Odlukom donijelo Procjenu rizika od velikih nesreća za 

Grad Labin („Službene novine Grada Labina“, broj  7/18.).  

Izrada Procjene rizika od velikih nesreća obveza je predstavničkog tijela, a na temelju 

prijedloga izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave  temeljem članka 

17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21). 

 

Člankom 8. st. 2. Pravilnika, procjene rizika od velikih nesreća za područja jedinica lokalne 

samouprave se izrađuju i usklađuju najmanje jednom u tri godine. U cilju navedenog 

usklađenja, Gradonačelnik Grada Labina je temeljem članka 9. stavka 3. Smjernica te članka 

51. Statuta Grada Labina kao nositelj izrade procjene rizika, donio dana 19. travnja 2021. 

godine Odluku o izradi revizije Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Labin. Navedenom 

Odlukom: − utvrđeni su rizici koji će se obrađivati u reviziji Procjeni rizika, − imenovana radna 

skupina za izradu revizije Procijene rizika koja je dužna obavljati − organizacijske, operativne, 

stručne, administrativne i tehničke poslove potrebne za izradu revizije Procjene rizika, određen 

je konzultant - temeljem odredbi naprijed navedenog Pravilnika i Smjernica, u radu radne 

skupine može sudjelovati konzultant koji je ovlašten za prvu grupu stručnih poslova u području 

planiranja civilne zaštite, pa je u svojstvu konzultanta određena tvrtka DLS d.o.o. iz Rijeke, 

Spinčićeva 2, koja ispunjava naprijed navedene uvjete.  

Procjena rizika od velikih nesreća polazni je dokument za donošenje planskih dokumenata na 

području civilne zaštite. Procjenu rizika od velikih nesreća čini skup procijenjenih relevantnih 

rizika izraženih u scenarijima koji su utemeljeni na prijetnjama koje mogu izazvati neželjene 

posljedice na promatranom području.  

Predloženom Revizijom Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Labin(u daljnjem tekstu: 

Procjena rizika) obuhvaćeni su svi rizici navedeni u Smjernicama, u koje spadaju: potres, požar 

otvorenog prostora, epidemije i pandemije, ekstremne temperature, industrijske nesreće te 

poplave i suše. Procjena rizika temelji se na scenarijima za svaki pojedini rizik. Za svaki 

identificirani rizik izrađen je odgovarajući scenarij kojim je opisana identificirana prijetnja, njen 

nastanak i posljedice, kako bi se na osnovu ovog mogle planirati preventivne mjere, educirati 

stanovništvo, odnosno pripremati eventualni odgovor na veliku nesreću.  
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Za potrebe izrade Procjene rizika definirane su tri skupine posljedica po društvene vrijednosti: 

1. Život i zdravlje ljudi, 2. Gospodarstvo 3. Društvena stabilnost i politika. Za svaki scenarij 

izračunata je vjerojatnost njegove pojave (realizacije). Prema izrađenim scenarijima za svaki 

rizik, prema shemi vrednovanja rizika, za Grad Labin visoke rizike predstavljaju epidemija i 

pandemija, dok su umjereni rizici potresi, ekstremne temperature i industrijske nesreće. 

Poplave i suša imaju nizak rizik. Svi rizici spadaju u grupu toleriranih rizika, dok neprihvatljivih 

rizika nema. Analiza sustava civilne zaštite u području preventive i reagiranja te sustava civilne 

zaštite zbirno prikazuje visoku spremnost. 

 
3. UTJECAJ AKTA NA PRORAČUN GRADA LABINA 

 

Za izradu Procjene rizika planirana su  sredstva u Proračunu Grada Labina za 2021. godinu u 

Programu Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja.  

 

 

                                                                                 GRADONAČELNIK 
 

                                                Valter Glavičić, v.r. 
 
 
 
 

Pripremila: pročelnica Loreta Blašković, v. r. 
  


