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Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15), članka 3. 
Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te
načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja ( NN 49/17), te proučavanjem 
Smjernica za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Karlovačke županije, KLASA:010-
01/17-01/32, URBROJ: 2133/1-05/06-17-02 od dana 19.01.2017. godine, te prijedloga određenog 
Povjerenstva Općine Žakanje, sukladno članku članka 43. Statuta Općine Žakanje („Službeni glasnik 
Općine Žakanje“ , 03/09, 01/13 i 01/18), Općinski načelnik Općine Žakanje, donosi 

O D L U K U
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti izradu Procjene 

rizika od velikih nesreća na području Općine Žakanje 

Članak 1. 
Utvrđuje se da Općina Žakanje, na temelju provedenog postupka, nije obavezna izraditi 

Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Općine. 

Članak 2. 
Utvrđuje se minimalni sadržaj Plana djelovanja civilne zaštite Općine Žakanje sa sljedećim 

obaveznim sadržajem:
- osnovne karakteristike područja Općine, 
- način prijenosa informacija ranog uzbunjivanja i obavješćivanja stanovništva o mjerama i 

postupcima koji se preporučuju poduzeti u slučaju nesreće, 
- mobilizacija operativnih snaga civilne zaštite za djelovanje u otklanjanju posljedica nesreće, 
- djelovanje stožera civilne zaštite i povjerenika civilne zaštite, i drugih snaga,
- obrazloženje Plana djelovanja civilne zaštite Općine Žakanje. 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Žakanje“.

NAČELNIK
Danijel Jurkaš



Obrazloženje:
Proučavanjem Procjene ugroženosti Općine-dokumenta na čiji je sadržaj dao suglasnost PU ZS 
Karlovac, te Smjernica za novu Procjenu rizika, procijenjeno je da je prethodni dokument bio
konkretnije koncipiran i vrlo aktualan, u odnosu na uopćenost novoga. Nisu procijenjeni rizici u 
području Općine vrlo visoke ili neprihvatljive razine, odnosno identificirani su samo tolerirane ili 
niske razine. Unatoč toga nije moguće isključiti mogućnost nastanka nesreća sa značajnim 
posljedicama po zdravlje, živote i materijalna dobra stanovnika, iako se procjenjuje da je ona
izuzetno niska. Iz tog razloga u Općini se provode određene preventivne i organizacijske pripravnosti  
i djelovanje kapaciteta operativnih snaga CZ (Stožera CZ Općine, VZ i DVD-a, podupiruće aktivnosti 
GDCK i HGSS-a, i druge).


