
                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/18-04/62-19
URBROJ: 2170/01-15-00-18-33
Rijeka, 23. 4. 2018.

Gradonačelnik je 23. travnja 2018. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

Donosi se Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Rijeke, 
predloženom tekstu.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel za gradsku samoupravu i upravu,
n/r mr.sc. Mladena Vukelića, Marijana Vundaća,
Bože Meštrovića, Vinka Randića, Gorana Šarića



 Na temelju članka 17. stavka 3. podstavka 7. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 
novine" broj 82/15), 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 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske 
županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke" broj 7/13, 7/16-pročišćeni tekst i 
12/17) Gradonačelnik Grada Rijeke, 23. travnja 2018. godine, donio je  
 

O D L U K U 
o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Rijeke 

 
Članak 1. 

 Procjena rizika od velikih nesreća za područje grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Procjena rizika) 
izrađuje se na temelju Smjernica za izradu procjene rizika za područje Primorsko-goranske županije te 
će se koristiti kao podloga za planiranje i izradu projekata u cilju smanjenja rizika od velikih nesreća te 
provođenje ciljanih preventivnih mjera.  
 

Članak 2. 
 Za izradu Procjene rizika osniva se radna skupina u sastavu: 

1. Hinko Mance, načelnik Stožera civilne zaštite Grada Rijeke i zapovjednik Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Rijeke, ujedno koordinator skupine, 

2. Srđan Škunca, pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem, 

3. Eda Rumora, ravnateljica Direkcije za razvoj, urbanizam i ekologiju u Odjelu gradske uprave za 
razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, 

4. Zvonko Štimac, ravnatelj Direkcije plana, razvoja i gradnje u Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav, 

5. Denis Šulina, v.d. pročelnice Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, 
6. Karla Mušković, pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, 
7. Marijan Vundać, ravnatelj Direkcije za opće i kadrovske poslove u Odjelu za gradsku 

samoupravu i upravu, 
8. Božo Meštrović, voditelj Službe za sigurnost na radu i opće poslove u Odjelu za gradsku 

samoupravu i upravu, 
9. Goran Šarić, savjetnik za zaštitu i spašavanje i obrambene pripremu u Odjelu za gradsku 

samoupravu i upravu, 
10. Lenjinka Juričić Mamilović, voditeljica Odjela za preventivu i planiranje u Državnoj upravi za 

zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka. 
 

Članak 3. 
 Zadaća radne skupine je obavljanje organizacijskih, operativnih i stručnih poslova potrebnih za 
izradu Procjene rizika, prema utvrđenom programu i rokovima. 
 

Članak 4. 
 Administrativne i tehničke poslove za potrebe radne skupine obavlja Odjel za gradsku 
samoupravu i upravu, Služba za sigurnost na radu i opće poslove. 
 

Članak 5. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
KLASA: 023-01/18-04/65-19 
URBROJ: 2170/01-15-00-18-1 
Rijeka, 23. travnja 2018. 
          GRADONAČELNIK 

                 
                                mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 

                                                                             
 

#potpis# 
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R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA

Odjel za gradsku  samoupravu i upravu
KLASA: 112-01/18-02/13
URBROJ: 2170/01-09-00-18-1

Rijeka, 19. 4. 2018.

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE
                   -ovdje-

Predmet: Prijedlog odluke o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada 
Rijeke

Izradili:
Vinko Randić      Pročelnik
Goran Šarić     mr.sc. Mladen Vukelić

VODITELJ:
Božo Meštrović

RAVNATELJ:
Marijan Vundać

                     #potpis#



O B R A Z L O Ž E NJ E 

Prijedloga odluke o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Rijeke

Članak 16. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) određuje da su 

jedinice lokalne samouprave dužne organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se 

odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. U tom 

smislu, jedinice lokalne samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih 

operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih 

nesreća i planu djelovanja civilne zaštite.

Člankom 17. stavkom 3. podstavkom 7. Zakona o sustavu civilne zaštite propisano je da 

izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave (gradonačelnik) izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu 

prijedlog procjene rizika od velikih nesreća, dok je člankom 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) propisano da je izvršno 

tijelo nositelj izrade procjene rizika kao glavni koordinator uz suradnju sudionika sukladno posebnoj 

odluci o izradi procjene rizika od velikih nesreća. 

Procjena rizika od velikih nesreća jedinice lokalne samouprave predstavlja polazni 

dokument za donošenje planskih dokumenata civilne zaštite na njenom području.  Temeljem 

Pravilnika, u postupku izrade procjene rizika primjenjuju se Smjernice za izradu procjene rizika od 

velikih nesreća za područje Primorsko-goranske županije koje je župan donio 6. veljače 2017. 

godine, KLASA:022-04/17-01/5, URBROJ:2170/1-01-01/5-17-11, a koje su objavljene na mrežnim 

stranicama Primorsko-goranske županije. 

Posljednju procjenu rizika od velikih nesreća za područje grada Rijeke donijelo je Gradsko 

vijeće Grada Rijeke u listopadu 2010. godine (sukladno tadašnjoj zakonodavnoj terminologiji:

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih 

nesreća za područje grada Rijeke). 

S obzirom na protek vremena te odredbu članka 8. stavka 2. Pravilnika kojom je određeno 

da se procjene rizika od velikih nesreća za područje jedinice lokalne samouprave izrađuju 

najmanje jednom u tri godine, nužno je izraditi novu Procjenu rizika od velikih nesreća za područje 

grada Rijeke sukladno utvrđenim smjernicama, kriterijama i metodologiji za njeno donošenje.

Budući da je izrada Procjene rizika opsežan i složen posao, predlaže se Odlukom o izradi 

Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Rijeke, osnovati radnu skupinu koja će 

obavljati organizacijske, operativne i stručne poslove vezane uz njenu izradu.

Za izradu Procjene rizika odnosno osnivanje radne skupine nisu potrebna financijska 

sredstva iz Proračuna Grada Rijeke. Administrativne i tehničke poslove za potrebe radne skupine

obavljat će Odjel za gradsku samoupravu i upravu.

Nastavno na navedeno, predlaže se da Gradonačelnik Grada Rijeke donese sljedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Donosi se Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada 
Rijeke, predloženom tekstu.



Na temelju članka 17. stavka 3. podstavka 7. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne 
novine" broj 82/15), 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 58. Statuta Grada Rijeke 
("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada 
Rijeke" broj 7/13, 7/16-pročišćeni tekst i 12/17) Gradonačelnik Grada Rijeke ________________ 
2018. godine, donio je 

O D L U K U
o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Rijeke

Članak 1.
Procjena rizika od velikih nesreća za područje grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Procjena 

rizika) izrađuje se na temelju Smjernica za izradu procjene rizika za područje Primorsko-goranske 
županije te će se koristiti kao podloga za planiranje i izradu projekata u cilju smanjenja rizika od 
velikih nesreća te provođenje ciljanih preventivnih mjera. 

Članak 2.
Za izradu Procjene rizika osniva se radna skupina u sastavu:

1. Hinko Mance, načelnik Stožera civilne zaštite Grada Rijeke i zapovjednik Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, ujedno koordinator skupine,

2. Srđan Škunca, pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i 
gospodarenje zemljištem,

3. Eda Rumora, ravnateljica Direkcije za razvoj, urbanizam i ekologiju,
4. Zvonko Štimac, ravnatelj Direkcije plana, razvoja i gradnje,
5. Denis Šulina, v.d. pročelnice Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom,
6. Karla Mušković, pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb,
7. Marijan Vundać, ravnatelj Direkcije za opće i kadrovske poslove,
8. Božo Meštrović, voditelj Službe za sigurnost na radu i opće poslove,
9. Goran Šarić, savjetnik za zaštitu i spašavanje i obrambene pripreme,
10. Lenjinka Juričić Mamilović, voditeljica Odjela za preventivu i planiranje u Državnoj upravi

za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka.

Članak 3.
Zadaća radne skupine je obavljanje organizacijskih, operativnih i stručnih poslova potrebnih 

za izradu Procjene rizika, prema utvrđenom programu i rokovima.

Članak 4.
Administrativne i tehničke poslove za potrebe radne skupine obavlja Odjel za gradsku 

samoupravu i upravu, Služba za sigurnost na radu i opće poslove.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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