
                        

 
 

 
 
 
 
 
KLASA: 810-01/21-01/10 
URBROJ: 2182/10-02/21-1 
Knin, 10.veljače 2021. godine 
 

Na temelju članka 17. stavak 3. podstavak 7. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 
novine“ br. 82/15, 118/18 i 31/20), članka 7. stavak 2. i 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“ br. 65/16), Smjernica za izradu procjene 
rizika za Šibensko-kninsku županiju (( KLASA:810-09/16-01/01, URBROJ:2182/10-06-16-2 od  
dana 27. prosinca 2016. godine), te članka 45. stavak 33. Statuta Grada Knina („Službeno glasilo 
Grada Knina“ br. 4/14, 2/18, 6/18-pročišćen tekst, 8/19 i 4/20), Gradonačelnik Grada Knina 
donosi 

 
ODLUKU 

o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Knina 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom uređuje se postupak izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje 
Grada Knina, osnivanje radna skupina za izradu Procjene rizika od velikih nesreća  te se određuje 
konzultant iz prve grupe stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite. 
 Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Knina (u daljnjem tekstu: Procjena 
rizika), izrađuje se na temelju Smjernica za izradu procjene rizika za Šibensko-kninsku županiju ( 
KLASA:810-09/16-01/01, URBROJ:2182/10-06-16-2 od  dana 27. prosinca 2016. godine), te će se 
koristiti kao podloga za planiranje i izradu projekata u cilju smanjenja rizika od katastrofa te 
provođenju ciljanih preventivnih mjera.  
 Postupak izrade Procjene obuhvaća pripremu metodologije za izradu Procjene, uputa i 
obrazaca za izradu svakog pojedinog scenarija kao podloga za identifikaciju, analizu, evaluaciju te 
izradu matrica i karata rizika te pregled i odobravanje Procjene. 
 

Članak 2. 
 Za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Knina osniva se radna 
skupina.  
 Radna skupina je dužna obavljati organizacijske, operativne, stručne, administrativne i 
tehničke poslove potrebne za izradu Procjene. 
  

Članak 3. 
 Za sudionike, odnosno članove radne skupine za izradu Procjene rizika imenuju 
se:  

1. Mario Ćaćić - Načelnik Stožera civilne zaštite Grada Knina, za koordinatora i 
voditelja radne skupine,  

2. Ivica Brčina - Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, 
imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, član,  

3. Ivo Jozinović – Voditelj odsjeka za komunalno, prometno i poljoprivredno 
redarstvo, civilnu zaštitu i zaštitu na radu, član,  

4. Petar Čagalj  dr. med. – član, Ravnatelj Doma zdravlja Knin i 



5. Jakov Kegalj – član, Voditelj odjela Komunalnog poduzeća d.o.o. Knin. 
 

Članak 4. 

Određuje se tvrtka Total Inspect d.o.o. iz Šibenika, Stjepana Radića 137/a, kao konzultant 
iz prve grupe stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, tijekom izrade Procjene rizika. 

Članak 5. 
 U grupi rizika obuhvaćenih Smjernicama za izradu procjene rizika na području Šibensko-
kninske županije kao prioritetne smatraju se slijedeće prijetnje: 
 - poplava,  
 - potres, 
 - ekstremne temperature, 
 - epidemije i pandemije. 
 

Članak 5. 
 Voditelj radne skupine dostavlja izrađeni Prijedlog procjene Gradskom vijeću Grada Knina 
na donošenje.3, 
 Voditelj radne skupine, nakon donošenja Procjene, nastavlja s praćenjem događaja i 
kretanja od značaja za procjenjivanje rizika iz područja nadležnosti te o promjenama, 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 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 Grada Knina može se izrađivati i češće, 
ukoliko u trogodišnjem periodu nastupi značajna promjena ulaznih parametara u korištenim 
scenarijima i postupcima analiziranja rizika ili ako se prepozna nova prijetnja. 
 

Članak 6. 

 Danom stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o postupku izrade 

Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Knina (KLASA:810-01/17-01/15, 

URBROJ:2182/12-02-17-1 od 10.studenog 2017. godine). 

Članak 7. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u  „Službenom glasilu Grada 
Knina“. 
 
       
         GRADONAČELNIK 
                  
                                                                                                                                     dr.sc. Marko Jelić 
                 


