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Gradonačelnik 

KLASA: 810-01/17-01/7 

URBROJ: 2186/01-10/6-17-3 

Varaždin, 13. studeni 2017. godine 

 

Na temelju članka 7. stavka 2. 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“, broj 65/16) i članka 63. Statuta Grada Varaždina 

("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 5/09, 1/12, 2/13, 4/14 - pročišćeni tekst), sukladno članku 

17. stavak 3. podstavak 7. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) i 

Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća na području Varaždinske županije 

(„Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 73/2016), Gradonačelnik Grada Varaždina na dan 

13. studeni 2017. godine, donosi 

ODLUKU 

o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Varaždina i osnivanju 

Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Varaždina 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuje se postupak izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje 

Grada Varaždina (dalje u tekstu: Procjena rizika) i osniva Radna skupina za izradu Procjene rizika. 

 

Članak 2. 

Procjena rizika izrađuje se sukladno Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća 

na području Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 73/2016).  

Procjenom rizika će se, po identifikaciji prijetnji za područje Grada Varaždina koje će ujedno 

služiti kao registar rizika za Grad Varaždin, obrađivati visoki i vrlo visoki rizici u skladu s 

identificiranim i obrađenim prijetnjama odnosno rizicima utvrđenim u Smjernicama iz stavka 1. 

ovog članka i prijetnjama odnosno rizicima koji su Procjenom rizika od katastrofa za Republiku 

Hrvatsku povezani uz područje Grada Varaždina. 

Postupak izrade Procjene rizika obuhvaća primjenu metodologije za izradu Procjene rizika, 

korištenje uputa za izradu svakog pojedinog scenarija, izradu matrica i karata rizika i prijetnji, 

analizu sustava civilne zaštite te vrednovanje rizika. 

 

Članak 3. 

Nositelji izrade Procjene rizika je Gradonačelnik Grada Varaždina, a koordinator u postupku 

izrade Procjene rizika je načelnik Stožera civilne zaštite Grada Varaždina. 

 

Članak 4. 

Osniva se Radna skupina za izradu Procjene rizika u koju se imenuju: 

1. Zlatan Avar, zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina i načelnik Stožera civilne zaštite 

Grada Varaždina  kao koordinator i voditelj Radne skupine, 

2. Željko Kušter, predstavnik upravnog odjela Grada Varaždina u čiju nadležnost spadaju 

poslovi iz sustava civilne zaštite, 

3. Roberto Krajcer, predstavnik upravnog odjela Grada Varaždina u čiju nadležnost spadaju 

poslovi iz komunalnog sustava i urbanističkog planiranja, 

4. Ivica Labaš, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina.  



2 

 

 

Članak 5. 

Obaveze Radne skupine su sudjelovati u izradi Procjene rizika i u skladu svoje nadležnosti 

doprinositi razradi scenarija, a osobito: 

- prikupljati podatke za analizu i vrednovanje rizika, 

- sudjelovati u izradi scenarija za određene rizike, 

- sudjelovati u analizi i vrednovanju identificiranih rizika, 

- kontaktirati s nadležnim tijelima državne uprave i pravnim osobama u svrhu prikupljanja 

podataka za analiziranje i vrednovanje rizika, 

- ostali poslovi u vezi izrade Procjene rizika, 

- utvrditi Nacrt Procjene rizika. 

 

Članak 6. 

Nakon identifikacije prijetnji odnosno rizika za područje Grada Varaždina, koordinator izrade 

procjene rizika članove Radne skupine utvrdit će kao nositelje i izvršitelje za pojedine rizike. 

Koordinator izrade Procjene rizika ovlašćuje se da, sukladno utvrđenim potrebama pri izradi 

Procjene rizika, može promijeniti odnosno uključivati nove nositelje i izvršitelje u izradu Procjene 

rizika  

Za potrebe izrade Procjene rizika ugovorom će se angažirati ovlaštenik za prvu grupu stručnih 

poslova u području planiranja civilne zaštite, u svojstvu konzultanta temeljem stavka 3. članka 7. 

Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje RH i 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 

Članak 7. 

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Radne skupine obavljat će upravni 

odjel Grada Varaždina nadležan za poslove iz sustava civilne zaštite. 

 

Članak 8. 

Gradonačelnik Grada Varaždina dostavit će Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za 

područje Grada Varaždina Gradskom vijeću Grada Varaždina radi donošenja. 

 

Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Grada 

Varaždina“ i na internetskim stranicama Grada Varaždina. 

 

Gradonačelnik 

Grada Varaždina 

 

dr.sc. Ivan Čehok, v.r. 

 

 


