
 

Na temelju članka 17.  Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (“Narodne 
Novine” broj 16/19) i članka 34. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj: 3/18., 
2/20., 4/21 i 10/22),  Općinsko vijeće Općine Viškovo na ______. sjednici održanoj ___. _______ 2022. 
donijelo je 
 

Odluku  
o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda  

Općine Viškovo za 2023. godinu  
 

Članak 1. 

Donosi se Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Viškovo za 2023. godinu (u daljnjem 

tekstu: Plan). 

Članak 2. 

Plan iz članka 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio i objavljuje se u “Službenim novinama Općine 

Viškovo”.  

Članak 3. 

Plan je  izradila Ustanova za obrazovanje odraslih Defensor  iz Varaždina  u koordinaciji s Općinom 

Viškovo, kao naručiteljem izrade.  

 Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Viškovo“.  

 

KLASA: ________________ 

URBROJ: _________________ 

Viškovo, ____. ____________ 2022. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 
 

                                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                                Bojan Kurelić 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBRAZLOŽENJE 

uz  Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Viškovo za 2023. godinu  

 

Dana 23. veljače 2019. godine stupio je na snagu Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 
nepogoda (''Narodne novine“ br. 16/19), kojim se regulira planiranje sustava reagiranja u izvanrednim 
događajima uzrokovanim prirodnim nepogodama na regionalnoj i lokalnoj razini. Člankom 17. 
navedenog  Zakona je utvrđena obveza da predstavničko tijelo lokalne i područne (regionalne) 
samouprave donese plan djelovanja za sljedeću kalendarsku godinu radi određivanja mjera i 
postupanja djelomične sanacije štete od prirodnih nepogoda.  

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) 
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu za Općinu Viškovo dan je na 
internetsko savjetovanje s javnošću u roku od 30 dana.  

Stožeru civilne zaštite Općine Viškovo kao jednom od nositelja mjera za ublažavanje te otklanjanje 
izravnih posljedica prirodnih nepogoda osigurat će se pokriće troškova koji proizlaze iz mjera koje će 
isti poduzeti sukladno ovom Planu djelovanja tijekom prirodnih nepogoda kao što su pokriće troškova 
usluga prijevoza, zdravstvenih usluga, naknade troškova izvan radnog odnosa, troškova ishrane, 
naknade troškova odrađenog posla za pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine 
Viškovo, a koji troškovi su predviđeni Proračunom Općine Viškovo. 
 
Sukladno članku 65. Zakona o proračunu („Narodne Novine“ broj 144/21) sredstva proračunske zalihe 
mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene 
za koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna 
nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica prirodnih 
nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća te za 
druge nepredviđene rashode tijekom godine. Nadalje, člankom 66. tog zakona utvrđeno je da o 
korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinska načelnica. 
 
Obzirom na prednje navedeno, predlaže se donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda 
Općine Viškovo za 2023. godinu. 

 

                                                                                                     

Općinska načelnica: 

                                                                                                                              Sanja Udović, dipl. oec. v.r 

 
 


