
        

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BREZNICA
Općinsko vijeće

Klasa: 810-01/18-01/08
Ur.broj: 2186/023-01-18-6
Bisag, 30.11.2018.

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“
broj 82/15), 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“ broj 65/16),  Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća za
područje  Varaždinske  županije  („Službeni  vjesnik  Varaždinske  županije“  broj  73/2016)  i
članka 30. Statuta Općine Breznica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 15/2018),
Općinsko vijeće Općine Breznica na sjednici održanoj dana 30.11.2018. godine, donosi

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Procjene 
rizika od velikih nesreća na području Općine Breznica

Članak 1.
Donose se Izmjene i dopune Odluke o Procjeni rizika od velikih nesreća na području

Općine Breznica klasa:  810-01/18-01/01,  urbroj:  2186/023-01-18-6 od 10.05.2018. godine
koja je  objavljena u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ broj  30/2018.,  a  koju je
izradila  Radna skupina osnovana Odlukom općinskog načelnika  o načinu izrade Procjene
rizika od velikih nesreća na području Općine Breznica klasa: 810-01/18-01/01 od 22.03.2018.
godine.

Članak 2.
Temeljem članka 7. stavak 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“ broj 65/16), a za potrebe izrade Procjene rizika
od velikih  nesreća  na području  Općine  Breznica,  ugovorom je  angažiran  ovlaštenik  za  I.
grupu  stručnih  poslova  u  području  planiranja  civilne  zaštite,  u  svojstvu  konzultanta  –
Trgovačko društvo VIZOR d.o.o. iz Varaždina, Koprivnička 1.

Članak 3.
Izmjene i dopune Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Breznica čini

prilog i sastavni je dio ove Odluke, ali nije predmet objave.

Članak 4.
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  dana  objave  u  „Službenom vjesniku

Varaždinske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća
 Goran Bruči
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