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2.

Na temelju članka članka 31., u vezi s
člankom 48. Statuta Općine Orebić (Sl. gl.
Općine Orebić 02/13, 03/18, 08/18pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine
Orebić na 12. sjednici održanoj dana 29.
rujna 2018., donijelo je

Na temelju članka 54., stavka 1. Zakona o
ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93,
29/97, 47/99, 35/08), članka 7., točke 1.
Odluke o osnivanju Razvojne agencije
Općine Orebić ("Službeni glasnik Općine
Orebić" br. 09/18), i članka 31. Statuta
Općine Orebić ("Službeni glasnik Općine
Orebić" br. 03/13, 03/18, 08/18-pročišćeni
tekst), Općinsko vijeće na svojoj 12.
sjednici održanoj dana 29. rujna 2018.g.,
donijelo je

ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvješće o radu općinskog
načelnika Općine Orebić za razdoblje od
01. siječnja do 30. lipnja 2018.g.
II.
Ovaj Zaključak će se objaviti u Službenom
glasniku Općine Orebić.
Klasa: 021-05/18-01/05
Urbroj: 2138/03-03-18-01
Orebić, 29. rujan 2018.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Vekić, v.r.

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti
na Statut Razvojne agencije Općine
Orebić
Članak 1.
Daje se suglasnost na Statut Razvojne
agencije Općine Orebić, koji je Upravno
vijeće donijelo na svojoj 2. sjednici dana
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31. kolovoza 2018.g. i koji se nalazi u
prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

sredstava prve pomoći i sredstava za
gašenje požara.

Članak 2.
Ovaj Zaključak će se objaviti u Službenom
glasniku Općine Orebić.

Sudionici:
1. Stožer Civilne zaštite Općine Orebić;
2. Postrojba Civilne zaštite Općine
Orebić;
3. Povjerenici Civilne zaštite;
4. DVD Orebić;
5. Hgss ispostava Orebić
6. Općina Orebić
7. Pravne osobe od interesa za sustav
Civilne zaštite Općine Orebić.

Klasa: 021-05/18-01/06
Urbroj: 2138/03-02-18-01
Orebić, 29. rujan 2018.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Vekić, v.r.

3.
Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“
broj 82/15) i članka 47. stavak 3. točka 31.
Statuta Općine Orebić („Službeni glasnik
Općine Orebić“ broj 14/18), Općinski
načelnik Općine Orebić dana 30. srpnja
2018. godine donio je

P L A N
vježbi Civilne zaštite na području
Općine Orebić za 2018. godinu
I.
Ovim Planom vježbi Civilne zaštite na
području Općine Orebić za 2018.godinu
(nastavno: Plan) utvrđuje se organiziranje i
provođenje združene vježbe operativnih
snaga Civilne zaštite Općine Orebić
(nastavno: Vježba).
II.
Vrijeme održavanja Vježbe: do kraja
2018. godine.
Organizator Vježbe: Stožer Civilne zaštite
Općine Orebić, DVD Orebić, Hgss
Naziv Vježbe: evakuacija učenika i
zaposlenih iz OŠ Orebić
Ciljevi Vježbe: Podizanje razine
osposobljenosti operativnih snaga Civilne
zaštite Općine Orebić, postizanje
spremnosti, obučenosti, opremljenosti i
koordinacije sustava Civilne zaštite u
slučaju većih intervencija s posebnim
naglaskom na postrojbu opće namjene
Civilne zaštite, kompletiranje evidencije
snaga Civilne zaštite, praktična primjena

Vrsta Vježbe: pokazno – taktička vježba
Financiranje Vježbe: Općina Orebić
financira organizaciju Vježbe u iznosu od
2.000 ,00 kn, što je planirano u Proračunu
Općine Orebić za 2018. godinu.
III.
Obvezuju se operativne snage Civilne
zaštite Općine Orebić i pravne osobe od
interesa za sustav Civilne zaštite za
sudjelovanje u Vježbi u obimu i sastavu
koji će se utvrditi scenarijem Vježbe.
IV.
Ovaj Plan stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Orebić“
KLASA: 810-03/18-01/04
Ur.broj:2138/03-03-18-01
Orebić, 30.srpanj 2018.
Općinski načelnik:
Tomislav Ančić, v.r.

4.
Na temelju članka 17. stavak 3. podstavak
7. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br.
82/15), članka 7. stavak 2. i stavak 3.
Pravilnika o smjernicama za izradu
procjena rizika od katastrofa i velikih
nesreća za područje Republike Hrvatske i
jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave (NN br. 65/16), Smjernica za
izradu procjena rizika od velikih nesreća za
područje Općine Orebić (KLASA: 810-
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01/18-01/01, URBROJ: 2138/03-03-18-02
od 06.rujna 2018. godine) , te članaka 17
Statuta Općine Orebić (Službeni glasnik ),
Načelnik Općine Orebić dana 5.9.2018.
godine donosi

ODLUKU
o postupku izrade Procjene rizika od
velikih nesreća za područje Općine
Orebić i osnivanju Radne skupine za
izradu Procjene rizika od velikih
nesreća za područje Općine Orebić
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se postupak
izrade Procjene rizika od velikih nesreća za
područje Općine orebić, osniva Radna
skupina za izradu Procjene rizika od
velikih nesreća te određuju koordinatori,
nositelj, izvršitelji izrade Procjene rizika i
konzultant.
Procjena rizika od velikih nesreća za
područje Općine Orebić (u daljnjem tekstu:
Procjena) izrađuje se sukladno
Smjernicama za izradu procjene rizika od
velikih nesreća za područje Dubrovačko
neretvanske županije.
Postupak izrade Procjene obuhvaća
prikupljanje, obradu i analiziranje
podataka.
Članak 2.
Ovom Odlukom određuju se koordinatori
za svaki pojedini rizik te nositelji i
izvršitelji izrade rizika.
Ovom Odlukom određuje se Alfa atest
d.o.o. iz Splita, Poljička cesta 32,
ovlaštenik za prvu grupu stručnih poslova
u području planiranja civilne zaštite kao
konzultant.
Koordinatori organiziraju i koordiniraju
izradu svakog pojedinog rizika, dok su
izvršitelji dužni surađivati te u okviru svoje
nadležnosti doprinositi razradi rizika.
Lista koordinatora za pojedine rizike ,
izvršitelja i konzultanta nalazi se u Prilogu
I. koji je sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Osniva se Radna skupina za izradu
Procjene rizika od velikih nesreća za
područje Općine Orebić (u daljnjem tekstu:
Radna skupina).
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Članovi Radne skupine, istovremeno i
nositelji za pojedine rizike, osim Načelnika
općine kao glavnog koordinatora, imenuju
se:
1. Kristian Kapiteli, Načelnik Stožera CZ,
zamjenik načelnika, koordinator
2. Darko Prižmić, član za identificiranu
prijetnju i rizik od potresa
3. Lovro Katalinić, član za identificiranu
prijetnju i rizik od poplave
4. Nikša Nogalo, član za identificiranu
prijetnju i rizik od požara otvorenog tipa.
Članak 4.
Koordinator ima slijedeće obveze:
- organizaciju i vođenje sastanaka Radne
skupine,
- koordiniranje i nadziranje procesa izrade
Procjene rizika,
- predlaganje izmjena i dopuna Procjene,
Članak 5.
Nositelji imaju slijedeće obveza:
- izrađuje scenarije za određene rizike,
- odgovorni su za vjerodostojnost podataka
iz svoje nadležnosti,
- sudjeluju u analizi i evaluaciji rizika za
koji su prema Prilogu 1. ove Odluke
utvrđeni nositeljima, sukladno uputama,
- kontaktiraju s nadležnim tijelima, te
znanstvenim institucijama u svrhu
prikupljanja informacija,
- o tijeku procesa prikupljanja podataka
redovito obavještavaju koordinatora,
- dostavljaju koordinatoru tražene podatke
u zadanim rokovima te surađuju tijekom
rada na procjeni.
Članak 6.
Izvršitelji imaju slijedeće obveze:
- prikupljaju podatke za analizu i
evaluaciju rizika,
- sudjeluju u izradi scenarija za pojedini
rizik
Članak 7.
Koordinator dostavlja Prijedlog procjene
glavnom koordinatoru koji dostavlja
Gradskom vijeću prijedlog procjene rizika
na donošenje.
Koordinator, nakon donošenja Procjene,
nastavlja s praćenjem događaja i kretanja
od značaja za procjenjivanje rizika iz
područja nadležnosti te o promjenama,
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jedan puta godišnje ili po potrebi
izvješćuje glavnog koordinatora.
Radna skupina za izradu Procjene predlaže
glavnom koordinatoru pokretanje
postupaka izmjena i dopuna Procjene,
odnosno ažuriranja Procjene.
Procjena rizika od velikih nesreća za
Općinu Orebić izrađuje se najmanje
jednom u tri godine te usklađivanje i
usvajanje mora provesti do kraja mjeseca
ožujka u svakom trogodišnjem ciklusu.
Procjena rizika od velikih nesreća za
područje Općine Orebić može se izrađivati
i češće, ukoliko se u trogodišnjem periodu
nastupi značajna promjena ulaznih
parametara u korištenim scenarijima i
postupcima analiziranja rizika ili ako se
prepozna nova prijetnja.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja.
Klasa: 810-01/18-01/01
Urbroj: 2138/03-03-18-01
Orebić: 06. rujna 2018.
Načelnik
Tomislav Ančić, v.r.
Prilog 1.

Rizici

Koordinator

Nositelji

Izvršitelji

Konzultant

Identificirani rizik
(npr. potres)

Alfa atest d.o.o.

Identificirani rizik
(npr. poplava)

Alfa atest d.o.o.

Identificirani rizik
(npr. požari
otvorenog tipa)

Alfa atest d.o.o.

Izdaje Općina Orebić- glavna i odgovorna urednica Nives Mađarević, mag. iur.
Informacije se primaju u tajništvu Općine Orebić, telefon 020-713-678, telefax 020-713-440

