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Temeljem članka 17. stavak 3. podstavak 7. 

Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 

broj 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 

(„Narodne novine“, broj 65/16.), te članka 46. Statuta 

Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 

5/16.- pročišćeni tekst), općinski načelnik donosi 

 

ODLUKU 

o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za 

Općinu Čepin 

 

Članak 1. 

 

Procjena rizika od velikih nesreća za područje 

Općine Čepin izrađuje se na temelju Smjernica za 

izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje 

Osječko – baranjske županije, KLASA:810-01/17-

01/1, URBROJ:2158/1-01-02-17-2, te će se koristiti 

kao podloga za planiranje i izradu projekata u cilju 

smanjenja rizika od katastrofa te provođenju ciljanih 

preventivnih mjera. 

 

Članak 2. 

 

U grupi rizika obuhvaćenih Smjernicama za izradu 

procjene rizika na području Osječko-baranjske županije 

kao prioritetne smatraju se slijedeće prijetnje: 

1. poplave izazvane izlijevanjem kopnenih 

vodnih tijela 

2. potres 

3. ekstremne temperature 

4. epidemije i pandemije. 

 

Članak 3. 

 

Za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za 

područje Općine Čepin osnovati će se Povjerenstvo. 

 

Članak 4. 

 

Povjerenstvo je dužno obavljati organizacijske, 

operativne, stručne, administrativne i tehničke poslove 

potrebne za izradu Procjene. 

 

Članak 5. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima 

se objaviti u „Službenom glasniku Općine Čepin“. 

 

KLASA: 810-03/17-01/3 

URBROJ:2158/05-17-1 

 

Čepin, 27. ožujka 2017. 

 

                                                 OPĆINSKI NAČELNIK 

                                Dražen Tonkovac 

 

***** 
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Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu 

civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 82/15.) i 46. 

Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine 

Čepin“, broj 5/16.- pročišćeni tekst), općinski načelnik 

donosi 

 

ODLUKU  

o osnivanju Povjerenstva za izradu procjene rizika od 

velikih nesreća za područje Općine Čepin 

 

Članak 1. 

 

 Osniva se Povjerenstvo za izradu procjene rizika 

od velikih nesreća za područje Općine Čepin (u 

daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

 

Članak 2. 

 

 Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke će izraditi 

Procjenu temeljem odredbi 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.), odnosno Smjernica za izradu Procjene 

rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje 

Osječko-baranjske županije. 

 

Članak 3. 

 

Povjerenstvo čini pet članova: predsjednik i četiri 

člana, s tim da jednog člana predlaže županija Osječko-

baranjska. 

Članovi između sebe biraju predsjednika. 

 

Članak 4. 

 

Načelnik Općine Čepin Rješenjem će imenovati 

Povjerenstvo za izradu procjene rizika od velikih 

nesreća za područje Općine Čepin. 

 

Članak 5. 

 

Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva 

predsjednik Povjerenstva. 

Predsjednik Povjerenstva predlaže dnevni red, 

predsjedava sjednicama i potpisuje akte koje donosi 

Povjerenstvo. 

O radu na sjednicama vodi se zapisnik koji 

potpisuju predsjednik Povjerenstva i zapisničar. 

Povjerenstvo može održati sjednicu ako je na 

sjednici nazočna većina članova. 

 

Članak 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima 

se objaviti u „Službenom glasniku Općine Čepin“. 

 

KLASA: 810-03/17-01/3 

URBROJ:2158/05-17-2 

 

Čepin, 07. srpnja 2017. 

 

                                                 OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                       Dražen Tonkovac
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