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Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o ublažavanju i otklanjanju posljedica prirodnih nepogoda 
(„Narodne novine„ broj 16/19) i članka 26. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša“, 
broj 4/09, 5/13, 4/18, 2/21), Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj ________ 2022. 
godine donijelo je  
 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda 

 Općine Raša za 2023. godinu 
                   
 

I 
 
 Usvaja se Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Raša za 2023. godinu, 
koji čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 
II 

  
            Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama 
Općine Raša”. 
 
            Plan iz točke I. ovog Zaključka nije predmet objave. 
 

 
      
                 Predsjednik Općinskog vijeća  
         Željko Zahtila 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



PRIJEDLOG 

 

O b r a z l o ž e n j e 
 
 

Odredbom članka 17. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 
nepogoda (Narodne novine, br. 16/19 – dalje u tekstu: Zakon) određeno je da predstavničko tijelo 
jedinice lokalne samouprave donosi Plan djelovanja JLS u području prirodnih nepogoda za 
narednu godinu (u daljnjem tekstu: Plan). 
 

Zakonom se uređuju kriteriji i ovlasti za proglašenje prirodne nepogode, procjena štete od 
prirodne nepogode, dodjela pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih 
nepogoda nastalih na području Republike Hrvatske, Registar šteta od prirodnih nepogoda te druga 
pitanja u vezi s dodjelom pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih 
nepogoda. 
 

Prirodnom nepogodom, u smislu Zakona, smatraju se iznenadne okolnosti uzrokovane 
nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje 
prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njezin gubitak te štetu na 
javnoj infrastrukturi i/ili u okolišu. 
 

Sukladno odredbi članka 17. stavka 2. Zakona, Plan sadržava: 

− popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastanka prirodne nepogode, 

− procjena osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprečavanje stradanja imovine, 
gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva 

− sve druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima iz Zakona i dr. tijela 
znanstvenih ustanova i stručnjaka za područje prirodne nepogode. 

 
Sukladno odredbi članka 17. stavka 3. Zakona, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave 

podnosi predstavničkom tijelu, do 31. ožujka tekuće godine, izvješće o izvršenju plana djelovanja 
za proteklu kalendarsku godinu. 
 

Slijedom navedenog, predlaže se Općinskom vijeću Općine Raša da prihvati Zaključak o 

usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Raša za 2023. godinu u 

predloženom tekstu. 

 

         Općinska načelnica 

 

 
 
 


