GRAD BIOGRAD NA MORU

Naziv nacrta Odluke,
drugog općeg akta ili
dokumenta
Stvaratelj Odluke,
drugog općeg akta ili
dokumenta, tijelo
koje provodi
savjetovanje
Cilj i glavne teme
savjetovanja

Mjesec stvaranja
dokumenta
Je li nacrt bio
objavljen na
internetskim
stranicama ili na
drugi odgovarajući
način?
Ako jest, kada je

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Nacrt Prijedloga
Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda
za Grad Biograd na Moru u 2019. godini

Grad Biograd na Moru
Jedinstveni upravni odjel
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE
- članku 43. stavak 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
(„Narodne novine“ br. 16/19),
- članak 26. stavak 1. točka 8. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada
Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15. i 2/18.), kojim se
utvrđuje da Gradsko vijeće donosi opće i druge akte kojim uređuje pitanja iz samoupravnog
djelokrug Grada Biograda na Moru.
II. RAZLOZI UPUĆIVANJA PRIJEDLOGA
Stupanjem na snagu Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
(„Narodne novine“ br. 16/19), sve jedinice lokalne samouprave, dužne su izraditi Plan
djelovanja u području prirodnih nepogoda.
Prirodnom nepogodom, u smislu Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih
nepogoda („Narodne novine“, broj 16/19.), 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.
Prirodnom nepogodom smatraju se: potres, olujni i orkanski vjetar, požar, poplava, suša,
tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom, mraz, izvanredno velika visina snijega,
snježni nanos i lavina, nagomilavanje leda na vodotocima, klizanje, tečenje, odronjavanje i
prevrtanje zemljišta, te druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama,
uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na određenom području.
Svrha ovog plana je prikaz specifičnosti prirodnih nepogoda na području grada Biograda na
Moru, kako bi se stanovništvo uputilo na primjene mjera sprječavanja nepogoda ili
ublažavanja njihovih posljedica. Isto tako ovim Planom evidentirane su moguće prirodne
nepogode na području grada Biograda na Moru.
U cilju sprječavanja nastanka i ublažavanja posljedica prirodnih nepogoda veoma je bitna
suradnja Gradskog i Županijskog povjerenstva, operativnih snaga sustava civilne zaštite te
stanovnika koji svojim djelovanjem mogu u znatnoj mjeri spriječiti nastanak prirodne
nepogode i ublažiti njihove posljedice.
Bitnim je uzeti u obzir kako se u konkretnom ne ulazi u područje civilne zaštite koje je
određeno drugim propisima.
lipanj 2019. godine
Nacrt Prijedloga Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Biograd na
Moru u 2019. godini objavljen je na internetskoj stranici Grada Biograda na Moru
http://www.biogradnamoru.hr/pristup-informacijama/otvorena-savjetovanja
Javno savjetovanje trajalo je osam (8) dana te je bilo otvoreno od 20. lipnja 2019. do 29.
lipnja 2019. godine.
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savjetovanje?
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zainteresirane
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savjetovanju?

Tijekom internetske javne rasprave nije pristiglo nijedno očitovanje odnosno primjedba
predstavnika zainteresirane javnosti.

Provedba internetskog savjetovanja nije iskazivala dodatne financijske troškove.
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